Festa de la Poesia
a Sitges

6, 7 i 8 de juliol de 2018
Josep Porcar, Samantha Barendson,
Josep-Ramon Bach, Maria Cabrera,
Ricard Garcia, Isabel Ortega
i Quico Pi de la Serra

Dotze
– Ja és l’hora dels poetes! La dotzena Festa!
T’adones que acomplim tota una esfera i
n’encetem una altra amb la il·lusió d’assaborir-ne,
un a un, els minuts encara no escrits?
– És clar, Joan, que me n’adono, i a més, amb la
Festa d’ara reviurem aquella de fa cent anys, la de
1918, que van protagonitzar uns altres poetes.
– I tant!, i poc s’ho esperaven, ells, oi Cèlia, que
ara els recordéssim? Per cert, què direm, aquest
cop, en el text de presentació?
– Doncs una cosa com ara... benvinguts poetes i
públic al temps de la Festa de la Poesia a Sitges,
aquell temps que es dilata mentre les hores
s’escurcen de tan intenses, o aquell no-temps que
habiten els set poetes mentre amb tant d’amor els
festegem.
Joan i Cèlia

Versfusió
Com mana la tradició, el programa reserva un petit
espai per al Versfusió, aquell nostre joc poètic confegit
amb el títol d’un llibre de cada un dels nostres set
poetes convidats, en un intent de fusionar-ne les veus
i la presència entre nosaltres...

Triat i garbellat, de les
		
[preguntes en queda
l’enfilall de rems i hores.
I del combat, els contorns
		[del xiprer
a la ciutat cansada.
Triat i garbellat (disc) – Quico Pi de la Serra
Preguntes – Josep Porcar
Enfilall – Isabel Ortega
De rems i hores – Josep-Ramon Bach
El combat – Samantha Barendson
Els contorns del xiprer – Ricard Garcia
La ciutat cansada – Maria Cabrera

(1)

(2)

(3)

Programa d’actes
Divendres 6 juliol
a la tarda
18 h Rebuda dels poetes. ens aplegarem a la
plaça d’eduard maristany (1) (davant de l’estació),
tal com ho van fer els sitgetans a la Festa de la
Poesia de 1918. hi seran les autoritats, les pubilles
i els hereus de les entitats... i la formació musical
Buskant el To. Tot seguit, cercavila amb sorpreses,
clavells i aturades de benvinguda amb els amics
balconaires, que enguany seran els sitgetans
Andreu Bosch, Maribel Cerdà, Xavi Huete,
Joana Fort i les actrius Mercè Comes (2)
i Lluïsa Mallol (3).
19 h Fi de la rebuda. en arribar a la plaça

de l’ajuntament, pluja de llibres de la Festa, de la
mà de Vinyet Panyella, i actuació del cor femení
Talcomsona, dirigit per meritxell Tarragó. una
merescuda copa de cava i... una petita pausa abans
de continuar!

21 h Sopar per a poetes, acompanyants i artistes al
Claustre del Palau de maricel.

22.30 h Recital d’amistat poètica
entre generacions. al racó de la Calma, el

primer espectacle de la Festa: actuació de
Blooming Duo (4), una original combinació d’arpa
i marimba, amb Ferran Carceller i esther Pinyol,
entrelligada amb els poemes que les joves poetes
Helga Simon (5), Anna Gas (6) i Àngels Moreno (7)
dedicaran als seus set còmplices de lletres.

(4)

(5)

(6)

Dissabte 7 de juliol
al matí
11 h Plaers triats. Els set poetes es repartiran,
segons desitjos manifestats, entre un passeig en
veler per la costa sitgetana, una cursa fins la boia
vermella, un massatge reconstituent al Palau
del Rei Moro i entre Cabeçuts, o una visita guiada
als Museus. Tot plegat, gràcies a la col·laboració
ja històrica del Club Nàutic Sitges, l’artista i
fisioterapeuta sitgetana Anna Mataró i la directora
dels Museus Vinyet Panyella.
13.00 h Mostra de Llibres d’Artista i
vermut. A la Biblioteca Santiago Rusiñol, festejant

la seva reobertura, hi haurà una mostra de Llibres
d’Artista basats en el Versfusió d’enguany (el nostre
joc poètic dedicat als set poetes), i realitzats per
creadors plàstics vinculats a la vila que han respost a
la crida de l’artista Jaume Aldabó.

13.30 h Foto de família i xaranga. Sense
moure’ns de la Biblioteca Santiago Rusiñol,
imprescindible foto amb els poetes convidats,
acompanyants, mecenes... i cercavila amb la música
de xaranga del grup Buskant el To, camí del Retiro.
14 h Tradicional i sempre efervescent Dinar dels
poetes al Retiro amb sobretaula artística.

No faltaran a la cita les notes de cabaret, les gralles...

(7)

(8)

Dissabte 7 de juliol
a la tarda
19 h Captura d’ànimes al Saló d’Or del Palau

de Maricel. Amb una renovada proposta, torna
La Tija (8) (companyia sitgetana de titelles i ombres)
amb una fantasia escènica creada expressament per
atrapar les ànimes dels set poetes festejats. Enguany
es titula Dotze per set. Amb Josep Milan al capdavant, en seran els intèrprets Josep Van Gorkom, Tuts
Fernández, Àngels Antonell, Àngel Lorenzo, Carles
Arola Antonell, Oleguer Arola, Agnès Van Gorkom,
Jordi Van Gorkom, Carles Arola Vera, Mercè Garcia,
Carlos Olartecoechea, i al raconet audiovisual Juzz
Ubach, Florenci Salesas i Pau Plana. En acabar, els
infants de l’Escola Pia, i també els més menuts de
l’Escola Esteve Barrachina, oferiran uns regals molt
íntims a cada un dels poetes.

21 h Sopar per a poetes, acompanyants i artistes al
Palau del Rei Moro.

22.30 h Recital de Cloenda als Jardins del
Retiro, on per fi els nostres set poetes homenatjats
ens llegiran els seus poemes. Entre lectura i lectura,
descobrirem les seves cançons predilectes a través
del concert personalitzat, un repte que enguany
ha fet seu el genuí (i driblador d’etiquetes) músic i
cantautor bisbalenc Jaume Pla (Mazoni) (9).

Diumenge 8 de juliol
al matí
11 h Ruta pels aparadors poètics. Recorregut
per les botigues de Sitges que exposen, durant el
cap de setmana de la Festa, una obra plàstica basada en un poema de cada un dels poetes festejats.
De la mà dels artistes del taller de Núria Corretgé.
I amb els pessics musicals del trompetista
David Evans.

(9)

12.30 h Poetes a casa. Una llar sitgetana, sempre
diferent, acull els poetes i aquells que els acompanyem durant el recorregut pels aparadors. Enguany,
l’amfitriona de la casa serà l’actriu Rosa Andreu.
Allà ens acomiadarem, entre abraçades, refrescos i
enyorament anticipat.

Els set aparadors
poètics de la Festa
Durant el cap de setmana de la 12a Festa, els
aparadors dels següents establiments exposaran
una obra plàstica basada en un poema de cada
un dels poetes convidats, obra del col·lectiu
d’artistes plàstics d’El taller de la sitgetana Núria
Corretgé.
Gassó Fotògraf (Cap de la Vila, 7):
obra de Joan Escofet sobre un poema de Josep
Porcar.
Pastisseria Massó (Parellades, 2):
obra dels nens i les nenes d’El Taller sobre un
poema d’Isabel Ortega.
Òptica Holandesa (Sant Francesc, 5):
obra d’Albert Llobet sobre un poema de Josep
Ramon Bach.
Calçats Pañella (Àngel Vidal, 4):
obra de Montse Marcet i Miguel Mateo sobre un
poema de Maria Cabrera.
Tea Costurea (Àngel Vidal, 28)
obra d’Elvira Rodríguez sobre una lletra de cançó
de Quico Pi de la Serra.
Merceria Requena (Àngel Vidal, 40):
obra de Cristina López Igea sobre un poema de
Ricard Garcia.
Bodega Vimésvi (Santiago Rusiñol, 2):
obra de Montse Marcet i Miguel Mateo sobre un
poema de Samantha Barendson.

Tots els actes són d’entrada lliure excepte
el Dinar dels poetes al Retiro, per al qual s’ha
d’adquirir el tiquet a la secretaria de l’entitat
(fins al dijous 5 de juliol).
Tel. 93 894 01 37. elretirositges@gmail.com

Josep
Porcar
Nascut l’any 1973 a Castelló de la Plana, és un dels
poetes més valorats del País Valencià. En Josep és
llicenciat en Ciències de la Informació, i ha repartit
la seva creativitat entre la poesia i tot d’activitats
relacionades amb la comunicació. Ha publicat set
llibres de poemes i ha rebut els premis de poesia
Miguel Hernández, Senyoriu d’Ausiàs March o
Vicent Andrés Estellés. I com que no vivim només
de poesia, que ens cal el pa, ens plau descobrir que
és el primer poeta de la nostra Festa que sap fer de
forner!

© Charlotte Santana

Samantha
Barendson
És una mica argentina, una mica francesa i una mica
italiana. O molt de tot. Ens arriba des de Lió. I si
volem més sorpreses... va néixer a Vilanova i la Geltrú
i el seu pare va viure un temps a Sitges! Nascuda
l’any 1976, ha publicat els llibres El limonero/Le
citronnier, El combate/Le combat (amb Jean de
Breyne), Los delitos del cuerpo/Les délits du corps
i Amapolas/Des coquelicots. Per a ella la poesia ha
de ser dita, xisclada, en moviment, viva... Actualment
s’ha proposat aprendre català.

© Toni Moreno

Josep-Ramon
Bach
Solament li transmet pau el fet d’escriure. Els seus
darrers llibres de poemes són En abstracte, Secreta
dàlia i L’instint (obra poètica 1962-1993). Va néixer
a Sabadell, el 1946. Ha viscut la soledat com el seu
bé més preuat (la seva llevadora ja se’n deia, de
Soledat!), i també la música i l’art sense els quals no
hauria escrit tot el que ha escrit: narrativa, teatre i
sobretot poesia, més de vint-i-cinc llibres de poemes
que han merescut premis com el Crítica Serra d’Or,
Premi Crítica Cavall Verd o Vicent Andrés Estellés.

Maria
Cabrera
La Maria és una poeta gironina, nascuda l’any
1983, que en poc temps s’ha fet llegir i escoltar
intensament. Per a ella és clau la sonoritat en la
poesia, i potser és per això que, detectant sonoritats
enigmàtiques en els seus versos, un bon nombre
de músics i cantants han musicat algun poema seu.
Entre ells, Manel, Clara Peya o Sílvia Pérez Cruz.
Tres són els llibres que ha publicat fins ara, Jonàs,
La matinada clara i La ciutat cansada. Ha rebut els
premis Amadeu Oller i Carles Riba de poesia.

Ricard
Garcia
En Ricard ha treballat al camp, ha fet de mosso en un
taller, de cambrer, d’ajudant de cuina, i “del que hagi
calgut”. Va estudiar Filologia Hispànica i actualment
és professor d’ensenyament secundari. Va néixer a
Sant Llorenç d’Hortons, el 1962. Ha escrit quatre
llibres de poemes, els darrers dels quals El llibre que
llegies i On la sang, i ha rebut diversos premis literaris,
com ara el Jaume Bru i Vidal o el Senyoriu d’Ausiàs
March. També el premi Vila de Martorell al millor blog
literari en català (2015).

Isabel
Ortega
A la poeta tarragonina, nascuda l’any 1955, no
l’atreu “l’èxit” literari, però agraeix el reconeixement
de persones a qui ella atorga una autoritat. I
nosaltres sospitem que si ella ens dona autoritat...
reconeixerem (ja ho hem fet) la profunditat dels seus
poemes. La poesia l’ajuda a connectar-se amb el
món i amb si mateixa. És llicenciada en Psicologia i
en Filosofia. Ha publicat els llibres Enfilall, Runa plena,
Nòmada i Medusa, i ha estat guanyadora del premi
Comas i Maduell Ciutat de Tarragona.
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Quico
Pi de la Serra
Més enllà de la lúcida sornegueria, la mirada
poètica de tantes lletres seves ha sabut tocar punts
neuràlgics de tendresa. Aquí, a Sitges, serà... un
poeta més! Nascut l’any 1942 a Barcelona, la història
artística d’en Quico abraça més de cinquanta anys.
L’any 62 va entrar a formar part dels Setze Jutges
i és el més veterà dels cantautors catalans, havent
actuat arreu del món. Diu que l’intriga la nostra Festa,
què hi trobarà? De moment la Festa l’ha trobat a ell, i
n’estem molt contents!

*Els textos sobre els poetes són fragments manllevats
als perfils biogràfics del Llibre de la Festa.

Amb el nostre agraïment
a les persones, col·lectius i
empreses que, apareguin o
no al programa, ens regalen
la seva col·laboració al llarg
de la Festa:
Agrupació de Balls Populars de Sitges, Club Nàutic
de Sitges, Hereus i Pubilles de Sitges, Tertúlia
Bohèmia, els Grallers Marcets, Biblioteca Santiago
Rusiñol, Restaurant Boccalino (plaça del Pou Vedre),
Visit Sitges, Sitges Actiu i Cava Talino.
Propietaris dels balcons: Gemma Mirabent, Jordi
Martí, Rosa Andreu i Rosa Balcells. Balconaires.
Integrants del cor Talcomsona. Botigues que
ofereixen els seus aparadors.
Voluntaris de la Festa: Josep Maria Rosés, Lídia
Gázquez, Vinyet Casolivé, Anna Garriga, Josette
Trilla, Modesto Caballero, Núria Amigó, Muntsa Roca,
Florenci Salesas i les poetes Anna Bou Jorba i Laura
López Granell.
La poeta Odile Arqué, rapsoda en català dels
poemes de Samantha Barendson, i el poeta i
traductor Ramon Farrés, que n’ha fet les traduccions.
Per altres “regals”: l’actriu Rosa Andreu (amfitriona
de diumenge), Carles Arola, Jaume Aldabó i els
artífexs dels Llibres d’Artista (Dolors Luján, Montse
Marcet Soler, Elvira Rodríguez Roura, Núria Corretgé,
Marta Chinchilla, Júlia S. Monteis, Àngels González,
Montse Abella Nosas, Miguel Barbosa Mateo, Alfons
Forrellad, Albert Llobet Ascaso, Jaume Aldabó), els
artistes plàstics dels aparadors, els mestres i els
infants de l’Escola Pia, l’Escola Esteve Barrachina i
els Músics per la llibertat, de Sitges
També, i continua la generositat: Angelina Salesas,
Mercè Garcia i Oriol Nebleza, Blanca de Nicolás,
Sílvia Paretas i l’esplai de dansa del Casino Prado,
Carmen Muiña, Bàrbara Scuderi, Jordi Solà Coll,
Valen Mongay, Vinyet Duran, Dolors López, Anna
Grimau, Joana Roca, Vinyet Ferrer, Carles Sales,
Vinyet Villa, Elena Ferré, Antoni Sella, Angelina Pla,
Pau Plana, August Bover, Joana Fort, Jaume Freixes
i Vinyet Panyella. I les poetes Anna Gas, Àngels
Moreno i Helga Simon.
I les persones que s’incorporaran a última hora i
no podrem incloure en aquests agraïments, i per
descomptat tots els mecenes entusiastes de la Festa.
Aviat en publicarem els noms!

Crèdits
La direcció de la Festa és a càrrec dels poetes
Cèlia Sànchez-Mústich i Joan Duran i Ferrer.
El disseny del cartell i del programa és de Pasgràfic.
Del muntatge tècnic se n’encarrega
Soma Produccions.
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