Dissabte 19, 12 h
Concert recital vermut:
“Projecte Imbècil 2.0”
Lloc: Restaurant 08980
Dissabte 19, 22 h
Festival poètic:
“Festival Trash Poetry”
• Homenatge a Ian Curtis, amb Josep
Coca i Jordi Jiménez.
• Performance poètica amb Xawy
(Ladrones de Lunas)
• Recital “Poetry Trash Hero”, amb
l’associació literària La Mordida
(recitat) i Surfin’ Trash Hero
• Micro obert
Lloc: Els Pagesos
Tot un festival poètic dedicat a les
“altres poesies”, composicions sens
dubte líriques i d’alt valor poètic,
que de vegades han passat més
desapercebudes per la seva temàtica o
format, o bé per qüestionar des de l’arrel
què és poesia. El festival començarà
amb un homenatge a Ian Curtis, el mític
compositor i frontman de Joy Division,
veritable punt 0 de l’autointrospecció
lírica al pop contemporani. A continuació,
un dels pioners de l’escena barcelonesa
underground, Xawy, ens oferirà un recital
obert a la improvisació, al qual les poesies
pròpies s’aniran alternant amb tocs
d’efecte, reflexions i aires de cabaret. I
per tancar la vetllada Surfin’ Trash Hero
i Esteban Barbaria invocaran alguns
dels noms més maleïts de la poesia
contemporània en un recital ple de sentit
“trash”.

Diumenge 20, d’11 a 16 h
Mercat poètic: “Somiatruites literari”,
amb les actuacions d’Els Navegants
i Associació Literària La Mordida.
Micro obert
Lloc: jardins del Palau Falguera
Diumenge 20, 18:30 h
Espectacle total “Ribaibal 2”, amb
Pau Riba
Lloc: Auditori del Palau Falguera
Preu: 5 € (venda anticipada a la Sala
Ibèria, del dilluns 14 al divendres 18, de
18 a 21 h)
Pau Riba torna a Sant Feliu per presentarnos el seu darrer espectacle, Ribaibal 2.
A més d’un retorn a les fonts per tal de
revisar l’esperit i les lletres d’algunes
de les cançons que el van fer famós,
aquest també és un treball de poesia on
Pau Riba va intercalant els seus versos
mentre que la Memi il·lustra visualment les
paraules i l’Aina incorpora el moviment i la
dansa. Un espectacle total.

Dos grans coneguts a Sant Feliu com
Axel Pi i Carlos Cros ens porten un
recital compartit, “Palabritas”, on tots
dos declamaran i cantaran les seves
tragicomèdies.

Dilluns 21, 19.30 h
Concert recital: “Palabritas”, amb
Axel Pi (Sidonie) & Carlos Cros, i
concert-recital d’Enric Montefusco
(Standstill). Cloenda de la V Setmana
de la Poesia
Lloc: Els Pagesos

Per la seva banda, Enric Montefusco,
pocs mesos després de la separació de
Standstill -el grup que ha liderat durant
gairebé 20 anys- i en plena preparació del
seu imminent primer treball discogràfic
(i escènic) en solitari, Enric Montefusco
troba temps per preparar un recital íntim
i especial per a l’ocasió. La poesia n’és
l’eix principal: versions de cantautors,
adaptacions d’alguns dels seus poetes
predilectes i cançons del seu repertori.

Organització:

Col·laboren:

Miravins

Dissabte 12, 13 h
Vermut poètic: “Premi de Poesia Martí
Dot”, amb Miriam Cano, Aina Torres i
Raquel Santanera
Lloc: Llibreria Barra Llibre (pl. OscaBarcelona)

Dijous 10 de març, 22 h
Inauguració de la V Setmana de la
Poesia. Recital-concert: “La forma
d’un sentit”, amb David Carabén
Lloc: Els Pagesos
Preu: 5 € (venda anticipada a Els Pagesos
i Sala Ibèria)
David Carabén, veu i principal compositor
de Mishima, ha decidit alternar els
concerts de la seva banda amb una
proposta més íntima i així, acompanyat
només pel piano de Marc Lloret i la
trompeta de Pablo Fernández, i repassar
cançons que habitualment no formen
part del seu repertori de directe, poemes
de Joan Vinyoli musicats per a l’ocasió
i adaptacions al català d’alguns dels
seus referents (Serge Gainsbourg, Randy
Newman, Neil Hannon).

Divendres 11, 20 h
Inauguració de l’exposició “Pepe
Carvalho, homenatge a Manuel
Vázquez Montalbán”, amb obres de
Jaume Plensa, Eduard Arranz, Juan
Genovés, entre d’altres
Lloc: Palau Falguera (sala d’exposicions
1a planta)
“Manuel Vázquez Montalbán té tantes
cares, tantes possibilitats que em
costava decantar-me per una d’elles:
poesia, assaig, articles periodístics,
investigador, novel·la, gastronomia,
futbol... Vaig decidir quedar-me amb el
seu personatge més famós i emblemàtic:
Pepe Carvalho i proposar als artistes
participants una novel·la de la seva
sèrie per crear l’obra. Les obres han
estat realitzades expressament per a
l’exposició, majoritàriament, però hi ha
una participació especial de dos artistes:
Josep Guinovart que va realitzar un
gravat en homenatge a Manuel Vázquez
Montalbán i Josep Uclés”.

Divendres 11, 22 h
Recital “Branques del capvespre,
udols a l’horabaixa”, amb Meritxell
Gené i David Caño
Lloc: Els Pagesos
El poeta David Caño i la cantautora
Meritxell Gené presenten un espectacle
poètic-musical on la poesia d’un i les
cançons de l’altra filen càntics a la vida
i lamentacions de negranit, parlen de
pèrdues i nostàlgies i conviden a viatges
impossibles.

Les tres darreres guanyadores del Premi
de Poesia Martí Dot ofereixen un petit tast
de la seva poesia. Tres joves poetesses
de diferents estils, amb una reconeguda
personalitat pròpia.
Dissabte 12, 22 h
Espectacle teatral “Out of office”,
a càrrec de la Companyia Boboli
Theatre Productions
Lloc: Els Pagesos

Dissabte 12, 11 h
Laboratoris de lletres i imatges:
“L’enamorament”, a càrrec de Marina
Abadias
Lloc: Sala Ibèria
Activitat d’experimentació al voltant de les
lectures i la poesia.

Dissabte 12, 12 h
Vermut de música i poesia a
“El Parlament”, amb concert acústic de
Xavi Alías, els textos escollits i recitats per
Pere Ruiz i la sessió d’Axel Pi (Sidonie)
Lloc: El Parlament

Dilluns 14, 20 h
Recital “Poetes i poetesses de Viena
Edicions”, amb Sílvia Bel, Aina Torres
i Xavier Zambrano
Lloc: Centre Cívic Les Tovalloles
Viena Edicions és una de les editorials
que més aposten per la difusió de la
poesia, especialment joves promeses, i
any rere any és l’encarregada d’editar el
poemari guanyador del Premi de Poesia
Martí Dot. En aquest recital Viena Edicions
ens presenta tres destacats representants
de la nova escena poètica barcelonesa,
que tot i la seva joventut, ja compten amb
una brillant trajectòria literària, com son
Sílvia Bel, Aina Torres i Xavier Zambrano.
Dimarts 15, 11 h
Lectures en veu alta
Lloc: Sala Ibèria

Diumenge 13, 13 h
Concert vermut: Mark Duffy
Lloc: bar de l’Ateneu Santfeliuenc
El cantautor irlandès, santfeliuenc
d’adopció, Mark Duffy torna al bar de
l’Ateneu per oferir-nos un recital poètic
musical dedicat al seu país, Irlanda, amb
motiu del Sant Patrick’s Day.

Gabriel Serrano, comissari de l’exposició

concerts d’òpera, raps ultra moderns,
improvisacions a les floristeries o guirigalls
d’animals d’allò més inversemblants.

Diumenge 13, 19.30 h
Recital-concert “Concuerpo”, amb
Ruth Vicente & Alberto Bermejo
(Alppine) / Espaldamaceta (acústic
set)
Lloc: Els Pagesos

Dimarts 15, 19.30 h
Conferència-recital: “Al voltant de
M. Mercè Marçal”, amb Caterina Riba,
Dones amb Veu i USLA
Lloc: Ateneu Santfeliuenc
Dimecres 16, 18 h
Recital de poesia infantil “Conjur per
mirar d’aprovar sense estudiar i altres
poemes que fan servei”, amb Jordina
Biosca
Lloc: Sala Ibèria
A l’igual que d’una peça de roba n’hi
pots treure un vestit, un barret, una bossa
o un eixugamans, dels poemes també
en podem treure de tot: des de conjurs
per fer l’estudi una mica més fàcil fins a

Dimecres 16, 19.30 h
Contrapunt poètic: “Dylan Thomas
& Glass”, amb Joan-Ramon Riera
(edició i piano), Moisès Dolz (rapsoda)
i Victor Obiols (piano i rapsoda)
Lloc: Aula de Música i Teatre
Dijous 17,19 h
Tast recital: Tast de vi i poesia amb
Carles Mira
Recital poètic “Carta blanca”, amb
Sònia Moll (veu) i Clara Peya (piano)
Lloc: bar de l’Ateneu Santfeliuenc
Limitat a 20 persones. Cal inscripció
prèvia al bar de l’Ateneu
Divendres 18, 22 h
Concert recital: “Rapsodia bicéfala”,
amb Morti (veu) i Christian M.
(guitarra)
Lloc: Els Pagesos
Morti és un dels artistes més
inclassificables de l’escena musical
barcelonesa. Cantant i compositor a
bandes com El Fantástico Hombre
Bala, Skizoo i InMune, la seva
trajectòria en solitari ha generat peces
tan a contracorrent com ExMundus o
Canciones Mínimas, treballs on fusiona
música, poesia i arts visuals per a
introduir-nos en un univers creatiu únic ple
de poesia i imatges.

