
Organització: 

Hi col·laboren: 

Amb el suport de: Seu oficial:Mitjans oficials:

19 h, Casal de Joves
”Fuga de conills”, amb Zero10 
Fusió de música, teatre i dansa. Dos actors 
que fan de conills en festes infantils i un 
discjòquei que fa mescles en bars de mala 
mort, són el punt de partida de l’obra. Una 
crònica agredolça i poètica d’una generació 
que ronda la trentena.

22.30 h, Els Pagesos Music Bar
IV Trash Poetry: J&J Produccions, 
Héctor Castells, David Rodríguez, 
Begoña Prat, Floren i Banin (Los 
Planetas), Sr. Chinarro i Frank Gálvez
Nit de relacions entre música popular i 
poesia com a eix temàtic. Començarà amb 
“Memòries desafinades (en viu)”, micro 
espectacle poètic i musical que rememorarà 
la dècada dels 80’s. Les bandes: La Banda 
Trapera del Río, Desechables, Bach is 
dead, La Descendencia, Ex-Centrics i 
Dentrometí-2 s’acompanyaran de poesies, 
art, imatges i música. Es continuarà amb 
“Objects in the mirror are closer than they 
appear”, de Begoña Prat, i les noves 
cançons de La Estrella de David. Héctor 
Castells, periodista i escriptor, recitarà la 
seva poesia amb el suport d’audiovisuals, 
un conduït per Frank Gálvez. El guitarrista 
i cantant de Mostaza Gálvez recrearà un 
programa radiofònic al que Floren i Banin, 
de Los Planetas, i Antonio Luque, de Sr. 
Chinarro, estan convidats.

Diumenge 31 de març

12 h, Centre Parroquial
“Paf, el meu amic màgic”, amb la 
Companyia Patawa 
Espectacle familiar protagonitzat per un drac 
màgic, creat per la Companyia Patawa. 

19 h, Els Pagesos Music Bar
Lenguas muertas + Roger Mas 
Pere Ruiz presenta “Lenguas muertas”, 
un recital amb la formació Whisky Bar on 
rescaten al poeta Leopoldo María Panero en 
una revisió del poemari “Mi lengua mata”. 
Roger Mas ens portarà en format acústic 
un recull de cançons pròpies basades en 
poemes i el seu nou disc “Parnàs sota el 
braç”. 

Dilluns 1 d’abril

20.30 h, Sala Ibèria
“A pleno pulmón”, amb Albert Pla 
Una col·lecció de cançons que conten 
històries tràgiques i delirants, quotidianes i 
sorprenents, delicades i brutals, crues i
surrealistes on la calma es transforma 
en tempesta, la comèdia conviu amb la 
tragèdia i la serenitat desemboca en la 
disbauxa. Tot per fer evident l’estreta línia 
que separa el bé del mal, el blanc del negre, 
el positiu i el negatiu.
Preus: 10 €, anticipada, 14 €, taquilla. 
Venda anticipada d’entrades, del 25 al 29 
de març, de 17 a 21 h, a la Sala Ibèria Miravins

Exposicions

Del 22 de març al 7 d’abril
Sales d’exposició del Palau Falguera
Inauguració: divendres 22 de març, 20 h
Horari: de dilluns a dissabtes, de 18 a 20 h. 
Diumenges i festius, d’11 a 14 h

“Puddle Heroes” fotografies d’Héctor 
Castells 
Lloc: Sala d’exposicions (1a planta)

“12+1”, grafittis de Kaligrafics
Lloc: Sala del Cigne

“Out of the box”, diorames de Pere 
Cabaret i Gabriel Sicilia
Lloc: Sala del Cigne

Des del 23 al 29 de març 
“Omplint el Buit”, fotografies inspirades 
en els poemes de Rosa Maria Arrazola 
i poemes tàctils. Fotografies de Victoria 
Bradley i Jordi Manosa

Lloc: Ateneu Santfeliuenc
Inauguració dissabte 23 de març a les 20 h 
Organització: Dones amb Veu-Ateneu
Horari: de dilluns a divendres de 17 a 21 h, 
fins al 29 de març

Centre
Parroquial
SANT FELIU DE LLOBREG AT  



Dimecres 20 de març
19 h, Centre Cívic Les Tovalloles
Lectura de poemes: Activitat pròleg a 
càrrec d’alumnes del CNL

Dijous 21 de març

20.30 h, Sala Ibèria
Inauguració de la VIII Setmana de la 
Poesia: Haka inaugural, a càrrec de 
Jordina Biosca + “Las voces del tango” 
d’Esteban Barbaria i Marcelo Mercadante 
Espectacle poètic musical que començarà 
amb una haka càrrec de l’actriu i rapsoda, 
Jordina Biosca, acompanyada de vuit 
ballarines i donarà pas a la presentació de 
“Las voces del tango” d’Esteban Barbaria 
i el bandeonista, Marcelo Mercadante, 
proposaran un recorregut per les formes i 
veus que al llarg de la seva trajectòria ha 
pres el llenguatge del tango. 

Divendres 22 de març

22.45 h, Els Pagesos Music Bar
Lu Rois + El Pèsol Feréstec  
Doble concert recital: La pianista, cantant 
i compositora sabadellenca Lu Rois 
acompanyada per la violoncel·lista Núria 

18.30 h, Auditori del Palau Falguera
“Versos de Gerardo Diego para los 
Nocturnos de Chopin”, amb Sira 
Hernández i  Manuel Galiana
La pianista Sira Hernández i l’actor Manuel 
Galiana s’alien a l’escenari per posar veu 
i música als versos de Gerardo Diego, 
inspirats pels ‘Nocturns’ del compositor 
romàntic Chopin. 

Dilluns 25 de març
19 h, Biblioteca Montserrat Roig
Trobada amb Tèmenos Edicions 
La Mordida Literaria presenta Tèmenos 
Edicions, una editorial que vol ser una 
plataforma per a escriptors i escriptores 
inèdites o amb obra publicada que troben 
dificultats per publicar en altres mitjans.  
Entre els convidats, autors com Carles 
Cervelló, Susanna González, Òscar Reina
o Montserrat Buyse.

20.30 h, Els Pagesos Music Bar
“La luz entre las piernas”, amb Magy 
Cabaret poètic on s’interpreten monòlegs 
sobre la situació de la dona des d’una 
vessant compromesa i feminista. Magy, 
actriu del col·lectiu Las Amapolas format per 
dones joves feministes de la ciutat d’Estelí 
(Nicaragua), posa en peu aquest espectacle 
presentat per les entitats AFAP i USLA.

Dimarts 26 de març

20.30 h, Casal de Joves
“Bingo poético”, amb Marcos Pérez + 
“Soy mujer que tú”, amb Ajo & Min
El duet Ajo & Min torna amb la seva nova 
proposta “Soy mujer que tú”. Un recital 

Galvany interpretarà les cançons del seu 
disc “Clarobscur”. Tancarà la vetllada El 
Pèsol Feréstec que recitarà la poeta Maria 
Cabrera i presentarà en exclusiva alguna 
cançó del seu nou treball. 

Dissabte 23 de març
19 h, Ateneu Santfeliuenc
“Omplint el buit”, amb Dones amb Veu
i música d‘El Guajiro i su Watusi 
Els poemes de Rosa Maria Arrazola inspiren 
la doble proposta del grup Dones amb 
Veu. Música i poesia es fusionen en un 
espectacle que es presenta per primera 
vegada a Sant Feliu, per continuar amb una 
exposició de fotografies i poemes tàctils. 

22.45 h, Sala Ibèria
Els Navegants i La Mordida + 
“Nicomedes Mendes” (Núria Morera, 
Victor Bonet, Oriol Sauleda i Guim 
Valls) + “El grito en el cielo”, amb Javier 
Gallego “Crudo” i Seward
Triple sessió de música i poesia. Els 
Navegants començaran la travessia per 
les constel·lacions de la psicodèlia i el folk 
acompanyats dels rapsodes de La Mordida i 
el col·lectiu Nicomedes Mendes format pels 
guanyadors del Premi Martí Dot, Guim Valls 
i Oriol Sauleda, juntament amb Núria Morera 
i Víctor Bonet. Per finalitzar, “El grito en el 
cielo” de l’escriptor i músic Javier Gallego 
ens introduirà en el seu darrer poemari amb 
acompanyament musical de Seward i els 
audiovisuals de McNulty i Los Voluble.

Diumenge 24 de març
12.30 h, L’IrreBARent (Bar del Casal de Joves)
Tast poètic de cerveses amb La 
Mordida  
12.30 h, Bar de l’Ateneu Santfeliuenc
Tast poètic de vins amb Carles Mira
Un clàssic de la Setmana de la Poesia, el 
maridatge entre la poesia i el món del vi a 
càrrec de Carles Mira i La Mordida. Enguany 
amb un especial protagonisme de la cervesa 
artesana local ‘Roses del Llobregat’. 
Places limitades, cal inscripció prèvia a 
info@lamordidaliteraria.com.

de micropoesia amb música electrònica 
acompanyada de la compositora i actriu 
Judit Farrés. Obrirà aquesta sessió Marcos 
Pérez de La Mordida, amb un recital de 
poemes propis seleccionats per l’atzar d’un 
bingo poètic.

Dimecres 27 de març

20.30 h, Els Pagesos Music Bar
“4 poetesses, 4 veus”, amb Jordina 
Biosca i David García, Marta Pérez 
Sierra, Helga Simón amb Guillem 
Alberich i  Dolors Miquel amb Marc 
Egea
Recital poètic que reuneix a quatre de les 
poetesses catalanes més destacades del 
moment. Amb la conducció de Jordina 
Biosca i l’acompanyament del guitarrista 
David Garcia, la vetllada s’iniciarà amb 
Marta Pérez-Sierra i els poemes de “M’he 
empassat la lluna”, una lúcida reflexió 
poètica sobre la menopausa. Continuarà 
amb Helga Simon, acompanyada del 
guitarrista Guillem Alberich, amb els versos 
del seu “A la vora”. I per acabar, Dolors 
Miquel presentarà l’espectacle “Un cor de 
carn”, recital poètic acompanyat de la viola 
de roda i veu de Marc Egea. 

Dijous 28 de març
19.30 h, Auditori del Palau Falguera
Presentació llibre de la cantata “Bon 
dia, Joana”
Inspirada per la poesia de Joana Raspall, 
la cantata és una producció de l’Escola 
Municipal de Música. Ha comptat amb la 
música de Joan Josep Blay i la narració 
de Joan Dausà. En la presentació 
s’interpretaran diversos passatges de la 
cantata, a càrrec del professorat de l’Escola 
Municipal de Música. 

20.30 h, Els Pagesos Music Bar
David Caño i Gerard Altaió + Barba 
Corsini
Dues propostes trencadores: David 
Caño desgranarà els seus versos sempre 
compromesos, acompanyat dels efectes 
sonors de Gerard Altaió, mentre es fa un 
tatuatge en directe. Tot seguit Barba Corsini, 
un projecte del poeta Eduard Escoffet 
i el músic Pope, oferirà una proposta 
d’exploració de la veu i l’electrònica a mig 
camí entre l’spoken word i la improvisació, 
amb estructures pop i espai per al dub i el 
soroll. 

Divendres 29 de març
19.30 h, Sala dels Àustries
Lliurament del 44è Premi de Poesia 
Martí Dot i reconeixement a Josep 
Faura
En el marc del lliurament del premi 
d’enguany, al que s’han presentat 18 
treballs, tindrà lloc un reconeixement a qui 
ha estat el membre més longeu del Premi 
de Poesia Martí Dot, Josep Faura. El 2018 
aquest activista cultural i referent cívic local 
va comunicar la seva renúncia després de 
més de tres dècades com a membre del 
jurat del Premi Martí Dot.

21.30 h, Ateneu Santfeliuenc
Nit ContraBaix: “Variacions sobre 
l’Amor Suprem
Una trobada d’anada i tornada entre 
literatures, entre jazz i poesia, entre música, 
compromís, mística i paraula impulsat per 
l’Escola Superior de Música de Catalunya. 
Una proposta sobre l’amor suprem que tot 
ho relliga sota la inspiració de John Coltrane 
amb la participació dels rapsodes Quim 
Lecina, Marçal Font i Núria Martínez-Vernis, 
el saxo tenor Carles Medina, el pianista 
Antoni Mora, el contrabaixista Xavi Castillo i 
el bateria Arnau Julià.
Preus: des de 9 €
Venda d’entrades a l’Ateneu Santfeliuenc i a 
www.contrabaix.com

Dissabte 30 de març
12 h, Sala dels Àustries del Palau Falguera
”Emocions”, a càrrec del Fòrum 
Cultural Odissea 
Recital de poesia acompanyat de fotografies 
i música. Daniel Birba oferirà la tria d’un 
poema i uns aforismes d’en Moustaki que 
li van ser revelats en un viatge a l’Índia. 
Després, els rapsodes i autors Magda 
Gabàs, Anna-Maria Giménez Giberga i 
Antoni Jaquemot recitaran els seus propis 
poemes i escrits, acompanyats de les 
fotografies de Ramon Ignasi Canyelles. 

12.45 h, L’IrreBARent (Bar del Casal de 
Joves)
Recital infantil de poesia + SLAM 
POETIC, amb Domenikus, Isa García i 
Pablowsky
Vermut poètic per a tots els públics. 
Poesia per a infants i rapsodes sorgits de 
les sessions SLAM de poesia del Centre 
de Cultura Contemporània de Barcelona, 
Domenikus, Isa Garcia i Pablowsky. 
Improvisació, sentit crític i molt sentit de 
l’humor.


