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CÈLIA I JOAN

VERSFUSIÓ
I seguim la tradició del VERSFUSIÓ, el petit joc poètic que va néixer amb la
1a Festa, confegit amb set títols de set llibres dels nostres set poetes convidats.
Un intent de fusionar-ne les veus i la presència entre nosaltres.

Aquest cor i la mà que tremola
faran dos viatges:
a la saba bruta del temps trobat
i a la fosca límit on som l’altre.
Aquest cor, PERE JOAN | La mà que tremola, CORINA
Dos viatges, XÈNIA | Saba bruta, ÀNGELS
El temps trobat, JOSEP | Fosca límit, ESTEVE | Som l’altre, BIEL

© Jordi Pérez

Amigues i amics de la vila, i tothom
que vulgui ser amb nosaltres el cap
de setmana de la 15a Festa, aquí ens
teniu, concentrats, aguaitant els
poetes convidats que ja arriben!
Amb ells gaudirem de la llengua en
tots els seus sentits: l’escriptura,
la parla, i també la rauxa i la
trapelleria sitgetanes amb què
volem embolcallar-los. I heus
aquí el nostre programa. No
us hi penseu pas! Festegem
plegats aquests éssers
inextingibles i generosos
que saben desentranyar
misteris. I vosaltres
—els éssers— deixeu-vos
estimar!

Divendres 8 de juliol
Recuperem la cercavila després de dos
anys! Visca! Els poetes seran rebuts a
la plaça d’Eduard Maristany (plaça de
l’estació) per autoritats, pubilles,
hereus i totes aquelles persones que
us hi vulgueu aplegar. Tot seguit
emprendrem la cercavila acompanyats de la Brass Band Buskant el To i
ens aturarem sota dels balcons, des
d’on ens saludaran els balconers veïns
Carmen Muiña i Marc Macià, l’actor
Mingo Ràfols � i el director i cofundador de La Cubana, Jordi Milan �.
En arribar a la plaça de l’ajuntament,
pluja de Llibres de la Festa, de la mà
de Vinyet Panyella. També caldrà
refrescar la gola, parar atenció al grup
de Dansa del Casino Prado i a nou
nens i nenes que oferiran als poetes
un regal d’allò més exclusiu i personal.

�

�

acompanyants i artistes al claustre
del Palau de Maricel

22.30 h | Recital d’amistat
poètica entre generacions

El Racó de la Calma tornarà a ser
l’escenari on tres joves poetes
dedicaran els seus versos als poetes
convidats: Núria Contreras �,
Max Codinach � i Irene Gómez �.
Enguany, amb la companyia i la
passió d’un músic tan nostre com
internacional, l’estimat Ramon
Mirabet �. També hi haurà persones
de parla quítxua, portuguesa,
ucraïnesa... que ens ajudaran a fer de
l’acte una gran abraçada col·lectiva.

�

�

�
�
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21 h | Sopar per als poetes,
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18 h | Rebuda dels poetes

Dissabte 9 de juliol
11 h | Plaers triats

Per una necessària descompressió
emocional, oferim als poetes un
passeig en veler, gràcies al ja històric
suport del Club Nàutic Sitges. O un
massatge reconstituent de mans de la
fisioterapeuta i artista de “Les veïnes”
Anna Mataró, al Palau del Rei Moro.

13 h | Inauguració de
la mostra 7 Llibres d’Artista
per a 7 poemes

Basant-se en fragments de poemes
dels nostres set poetes, un col·lectiu
de creadors plàstics vinculats a la
vila han realitzat, responent a la
crida de l’artista Jaume Aldabó, set
llibres d’artista que s’exposaran a la
sala Lolita Mirabent de la biblioteca
Santiago Rusiñol.

13.30 h | Foto de família i
Apocadixie

Poetes, acompanyants, mecenes i
voluntaris de la Festa ens aplegarem
a la palmera de l’ajuntament,
davant dels objectius dels fotògrafs.
Tot seguit, amb la gresca musical
d’Apocadixie enfilarem cap al Retiro,
on els instruments deixaran de tocar
perquè... el que toca és dinar.

14 h | Dinar dels poetes

Dinar als jardins d’El Retiro. I a la
sobretaula, gralles, notes de cabaret,
brindis que posaran a prova la
resistència de les cadires i... alguna
sorpresa més!

19 h | Captura d’Ànimes

“Brollador sarcopoètic”, amb aquest
enigmàtic títol retrobem enguany
l’espectacle més intimista i artesanal
de la Festa, que torna al Racó de
la Calma disposat a atrapar, com
sempre, les ànimes dels set poetes
convidats! Serà a través de les veus,
els gestos, la música i l’humor dels
integrants de la companyia sitgetana
La Tija, amb en Josep Milan al
capdavant.

20.30 h | Sopar per a poetes,

acompanyants i artistes al pati del
Palau del Rei Moro, acollits per
l’Agrupació de Balls Populars.

22.30 h | Recital de Cloenda

Tornem als jardins d’El Retiro per
escoltar, ara sí, els poemes dels set
poetes convidats en el moment àlgid
de la seva immersió en la Festa. En
Biel, la Xènia, en Josep, l’Àngels,
l’Esteve, la Corina i en Pere Joan
seran acompanyats per Pantaleó �,
un compositor genuí que des de fa
més d’una dècada recorre escenaris
amb els seus treballs discogràfics,
col·laborant també amb altres
músics. Aquest cop, però, s’enfronta
generosament al repte d’interpretar
un repertori atzarós i eclèctic: les
cançons predilectes dels poetes
convidats.

© Carles Arola
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Diumenge I0 de juliol
11 h | Visita als aparadors
poètics

Rere els seus aparadors �, set
botigues del centre de Sitges
mostraran, durant tot el cap de
setmana, set obres plàstiques
realitzades pels artistes d’El Taller
de la Núria Corretgé i pensades a
partir d’un poema de cada un dels
set poetes. Iniciarem el recorregut a
can Gassó, al Cap de la Vila. I el músic
peruà Gaddafi Núñez oferirà un tast
musical a cada aparador.

12.30 h | Poetes a casa

Ja és tradició que ens acomiadem dels
poetes, un cop acabat el recorregut
de les set botigues, a redós d’una casa
particular de Sitges i de la mà dels
seus amfitrions. Aquest any, la casa
particular serà una casa-taller, la de
l’escultor sitgetà Pere Jou (Prat de la
Riba, 15), i faran d’amfitrions els seus
nets Lluís Jou i el poeta David Jou.
Un adeu amb vermut, entre obres
d’art i grans abraçades!

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,
al preu de 25 € i de 20 € per als socis del Retiro (fins al dijous 7 de juliol).
Tel. 93 894 01 37 | Mail: elretirositges@gmail.com

ELS 7 APARADORS POÈTICS
DE LA FESTA
Aquestes són les botigues que exposaran en els seus aparadors una obra
plàstica basada en els poemes dels set poetes, una iniciativa d’El Taller de
Núria Corretgé que enguany arriba al seu desè aniversari!
GASSÓ FOTÒGRAF (Cap de la Vila, 7):

obra de Joan Escofet sobre un poema
de Biel Mesquida.

MERCERIA REQUENA (Àngel
Vidal, 40): obra d’Àngel Lorenzo
sobre un poema de Josep Piera.

INDIA MON AMOUR

IL·LUSIÓ ÒPTICA (Major, 26):

(Sant Gaudenci, 26): obra de Montse
Marcet i Miguel Mateo sobre un
poema de Xènia Dyakonova.
PASTISSERIA MASSÓ (Parellades, 2):

obra dels nens i nenes d’El Taller,
sobre un poema d’Esteve Plantada.

obra d’Elvira Rodríguez sobre
un poema de Pere Joan Martorell.

HAVGAARD DISSENY NÒRDIC

(Major, 47): obra d’Albert Llobet
sobre un poema de Corina Oproae.

CALÇATS PAÑELLA (Angel Vidal, 4):

obra de Montse Marcet i Miguel Mateo
sobre un poema d’Àngels Marzo.

MOSTRA
7 Llibres d’Artista per a 7 poemes
La Biblioteca Santiago Rusiñol acollirà la mostra de set llibres d’artista creats
a partir de la lectura i la interpretació de fragments de poemes dels poetes
convidats. La inauguració tindrà lloc el 9 de juliol, i la mostra romandrà
oberta al públic fins al 25 de juliol. Els artistes participants són:
Albert Llobet Ascaso,
sobre uns versos d’Àngels Marzo.
Jaume Aldabó,
sobre uns versos de Xènia Dyakonova.
Marga Miret,
sobre uns versos de Biel Mesquida.
Júlia Sánchez Monteis,
sobre uns versos de Corina Oproae.

Montse Marcet Soler,
sobre uns versos de Pere Joan
Martorell.
Àngels González,
sobre uns versos de Josep Piera.
Dolors Lujan,
sobre uns versos d’Esteve Plantada.

Ve de Mallorca i és allà on va néixer, a Lloseta (o a Ciutat de Mallorca, el fet
estricte d’obrir-se a la llum), el 1972. La seva obra és extensa, al voltant d’una
vintena de llibres entre poesia, novel·la, contes... Llibres que han merescut,
entre molts d’altres, els Premis Mallorca tant de narrativa com de poesia.
També és crític literari i psicòleg, faceta aquesta última que ha influït, sens
dubte, en la seva escriptura.

PERE JOAN
MARTORELL

Li agrada l’olor de la terra banyada per la pluja, però esperem que a Sitges
no en trobi, d’això, pel seu propi bé!

Va néixer a Leningrad (actual Sant Petersburg) el 1985, però el 1999 es va
traslladar a Barcelona. Aleshores sabia rus i castellà però no català. Aviat el va
aprendre i és la llengua amb què ha escrit els seus darrers llibres. A més de
poeta (ja de ben petita va començar a embastar versos) i traductora, fa crítica
literària i és professora d’escriptura. Ha rebut els premis Vidal Alcover i el Pen
Català de Traducció Literària.

`
XENIA
DYAKONOVA

Per influència pianística materna és amant de la música clàssica, però la
banda de música amb què serà rebuda té unes altres intencions...

Poeta, narradora, traductora, editora... va néixer a Caldes de Montbui el 1977
però ens arriba des de Lleida, on viu. Lectora abrandada, adora la Dickynson,
la Rodoreda, la Plath, la Sexton... i les paraules de la Duncan “éreu salvatges,
no deixeu que us domin”. Tres dels seus llibres han rebut els premis de poesia
Les Talúries, Joan Teixidor i Màrius Torres.

`
ANGELS
MARZO

Amb una llarga trajectòria, encara li corren formigues pels entredits de les
mans quan ha de dir els seus versos. Les deixarem que corrin, que se sumin
a les pessigolles de la Festa.

“I fins i tot si no estotjam dins les ànimes més que un bon record, aquest
únic record ens pot servir un dia per a salvar-nos”, diu en Biel, recordant els
germans Karamazov. I ell no en té un sinó un reguitzell. Nascut a Castelló
el 1947, ens arriba des de Mallorca. Creu de Sant Jordi, Premi Nacional de
Cultura (literatura), Premi Trajectòria de la Setmana del llibre en català i molts
més per la seva ingent obra que aplega poesia, narrativa breu, novel·la, teatre,
prosa de no-ficció...

© Jean Marie del Moral

BIEL
MESQUIDA

Tant de bo la Festa sigui per a ell potser no un premi però sí un record digne
d’entrar en el seu catàleg de bons records.

Des de ser teclista d’“Els nens eutròfics” passant per fer crítica
cinematogràfica o col·laborar activament en diversos mitjans (Catalunya
Ràdio, TV3, revista Caràcters...), i podríem continuar, la vida creativa de
l’Esteve ha estat trepidant. Va néixer a Granollers, el 1979, i ja amb disset anys
va guanyar el Premi Amadeu Oller de poesia. Després d’aquest n’han vingut
altres, de premis, com el Cadaqués a Rosa Leveroni. I més llibres!

ESTEVE
PLANTADA

Potser perquè va ser cap de colla dels Blaus de Granollers, s’identifica amb el
color blau, i no n’hi faltarà, a Sitges.

La Drova, a la Safor, és la seva llar i el seu paisatge de referència. Del silenci
de la vall al rebombori de Sitges, ens arriba aquest poeta que ha estat distingit
per la Generalitat Valenciana, que ha rebut la Creu de Sant Jordi, el Premi
Carles Riba de poesia o el Josep Pla de narrativa, i tants d’altres per la seva
extensa obra com a poeta, narrador, dramaturg, prosista, antòleg, guionista...
Va néixer a Beniopa (ara població annexionada a Gandia) el 1947.

JOSEP
PIERA

Li agrada més compartir que competir. Molt millor, perquè la Festa no és cap
competició sinó una gran compartició!

Viu a Catalunya des del 1998 i va néixer a Transilvània, Romania, a la falda
de les muntanyes dels Carpats, el 1973. Dels seus pares, absents tots dos i tan
importants per a ella, se’n deriva la seva escriptura. Escriu i ha publicat en
castellà, darrerament també en català i és traductora del romanès i de l’anglès
al castellà i al català, havent rebut els premis Jordi Domènech i Cavall Verd de
traducció poètica.

CORINA
OPROAE

Si va créixer amb Les mil i una nits... nosaltres tan sols n’hi oferirem dues,
de nits, però no descartem que hi trobi alguna llàntia meravellosa.

Agraïments
Un agraïment efusiu a les persones,
entitats i empreses, algunes de les
quals no apareixen al programa, que
ens han estès la mà:
Vinyet Panyella, Angelina Salesas,
Colles de Caramelles de Sitges, Escola
de Grallers de Sitges, Malvasia de
Lletres, Lluís Jou, Carles Arola, Mercè
Garcia i Juzz Ubach, Sílvia Paretas i
l’Esplai de Dansa del Casino Prado,
Pubilles i Hereus de Sitges, Quiosc de
l’Alba, Cava Talino-Àxel Neumann,
Visit Sitges, Sitges Actiu, les botigues
que ofereixen els seus aparadors,
els artistes plàstics dels aparadors i
dels Llibres d’Artista, els alumnes de
Normalització Lingüística Lusvania
Torrico, Juan Jesús Canales i Marcos
De Campos, Àngels Antonell, Josep
Maria Fort, Joan Pinós, Joan Duran
Carbonell, Pau Acunya, Laura
Verdejo, Oksana Borovyk, Josep
Maria Rosés, Joana Fort, Florenci
Salesas. I els nens i nenes Kostiantyn,
Aitana, Miquel, Gala, Lucca, Sofia,
Cinta, Ulisses i Júlia.

Els balconers veïns Carmen Muiña i
Marc Macià, l’actor Mingo Ràfols i el
director de La Cubana, Jordi Milan.
I els propietaris dels balcons, Gemma
Mirabent, Rosa Andreu i Sílvia Camps.
Els col·laboradors de la Cloenda,
Carmen Peña, Joaquim Micó, Maite
Sastre, Mar Ruiz, Clàudia Campa, Mar
González, Marta Torrijos, Alba Gràcia,
Ramon Hernández, Mario Rodríguez i
Marta Sánchez Escutia.
Les voluntàries i voluntaris Vinyet
Casolivé, Josette Trilla, Nicolàs Uriel,
Alexis González Páez, Xavier Lahoz,
Estela Campañà, Laura Sánchez, Lídia
Gázquez, Esther Molas, Lluïsa Saltó i
Modesto Caballero.
Els poetes i escriptors (amics i
còmplices): David Jou, Josep Porcar,
Sònia Moya, Biel Barnils, Anna
Aguilar-Amat, Laura López Granell,
Anna Bou, Tània Soler, Raquel Casas,
Josep Lluís Roig, Núria Contreras,
Max Codinach i Irene Gómez.

Crèdits

I els nostres mecenes, que figuraran
a la web de la Festa i esmentarem
durant l’acte de cloenda.

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 d’OU estudi
(Edu Sentís i Xavi Huete).
Dels muntatges tècnics se n’encarrega
Albert Vadell, Justo Conde i Soma Produccions.
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