Dijous 26, 20.30 h
Concert-recital: “Poesia urbana , rock
i punk”, amb Óscar Roc, Diego Vergara i
Daniel del Río
Lloc: Restaurant 08980. Entrada lliure
Un repàs a les lletres de bandes mítiques
del rock urbà i punk dels 80-90, veritables
hereus de les tradicions de la poesia social
combativa de la generació dels anys 60.
Extremoduro, Kortatu, La Polla Records
o Siniestro Total van fer lletres a les quals,
amb un sentit d’urgència que les emparenta
a la tradició beat, proliferen les metàfores
corrosives i els missatges de denúncia.
Trenta anys després, lluny de perdre el seu
encant, tornen versionades en un concert
recital protagonitzat per alguns dels més
destacats membres de l’escena musical
underground santfeliuenca.
Divendres 27, 19.30 h
Lliurament del 40è Premi de Poesia
Martí Dot. Recital, amb Miriam Cano,
David Caño, David Castillo, Agustí Vilar
Lloc: Centre Cívic Les Tovalloles. Entrada
lliure
“El Premi de Poesia Martí Dot arriba al
seu 40è aniversari, consolidant-se com un
dels premis per a poetes i poetesses joves
més importants del panorama líric català.
Cinc poemaris han participat en l’edició
d’enguany, i durant aquest acte, coneixerem
al guanyador o guanyadora, a més d’una
valoració dels treballs presentats, a càrrec
d’Agustí Vilar, recent Premi Roc Boronat.
Per cloure aquest esdeveniment hi haurà
un recital de poemes a càrrec de Míriam
Cano, David Castillo i David Caño, tots ells
membres del Jurat del Premi de Poesia
Martí Dot.”
Divendres 27, 22 h
Concert-recital: “Maria canta Copla”,
amb Maria Rodés
Lloc i organització: Els Pagesos
Preu: 5 €. Venda d’entrades, dijous,
divendres i dissabte, de 21 a 00 h, a Els
Pagesos

Maria Rodés (Barcelona, 1986) recuerda que
le gusta cantar desde pequeña. Su primer
contacto académico con la música comenzó
en las clases extra escolares de guitarra,
piano y canto. A principios de marzo del 2014
sale a la luz un nuevo proyecto en forma
de disco, titulado “Maria canta copla”, en el
que experimenta como arreglista y cantante
reinterpretando de manera muy personal
coplas clásicas como “Tengo miedo”, “El día
que nací yo”, “Ay pena, penita, pena” y “Tres
puñales”. Alabado por crítica y público como
uno de los mejores discos de 2014, Maria
llega a Sant Feliu para regalar una sesión de
uno de los géneros líricos más populares y
fecundos del idioma castellano, la copla.

Del 17 al 27 de març
Exposició de llibres, CD’s i DVD’s de poesia
Lloc i organització: Biblioteca Montserrat Roig
Del 17 al 27 de març, de 14 i 20.30 h
Audicions de poesia
Lloc i organització: Biblioteca Montserrat Roig
Concurs micropoemes Dia Internacional de la Poesia (FetaSantfeliu)
El proper 21 de març, tot coincidint amb el Dia Internacional de la Poesia, FetaSantfeliu, amb
la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Feliu, engega un concurs de micropoemes. Fes el teu
poema amb el hastag #santfeliupoesia, i a més de veure’l publicat al web de FetaSantfeliu,
també hi pots guanyar un lot de llibres. El premi es lliurarà el diumenge 29 als Jardins del Palau
Falguera, dins de la Festa Popular de cloenda.”

Dissabte 28, 21.30 h
Concert-recital: “Els fruits saborosos”,
poesia de Josep Carner, amb Gemma
Abrié i Vicens Martín. Concert inclòs al
Cicle ContraBaix
Lloc i organització: Ateneu SantfeliuencContraBaix
Preus: 12 €; 10 €, anticipada i 8 €, Amics de
ContraBaix
La veu versàtil i carismàtica de la Gemma
Abrié es desplega mentre assaboreix els
diferents fruits poètics, cadascun d’ells
relacionats metafòricament amb els diferents
estats vitals: els infants que descobreixen el
món, la saviesa de la gent gran o la passió
de la joventut. Totes aquestes emocions ens
atrapen i ens transporten al món del poeta
Josep Carner, mestre de la paraula i tot un
univers en si mateix.
Diumenge 29, de 10 a 19 h
Festa popular de cloenda de la IV
Setmana de la Poesia
Fira d’artesans Somiatruites
Parades de llibres i editorials de poesia
12.30 h Jam poètica amb Els Navegants
13.30 h Recital amb Aina Torres
17 h
Recital amb Marta Pérez, Víctor
Bocanegra i Associació Literària La
Mordida
8h
Concert amb Dani Baraldes & XXX
Band
Lloc: Jardins del Palau Falguera

Organització:

IV Setmana de la POESIA
Del 19 al 29 de març de 2015
Sant Feliu de Llobregat
Col·laboren:

Miravins

Dijous 19, 18 h
Trobada Poètica Martí Dot, amb Míriam
Cano
Lloc i organització: Biblioteca Montserrat
Roig
Dijous 19, 22 h
Recital: “Diarios de un adolescente
tardío”, amb Santi Balmes
Lloc: Els Pagesos
Preu: 5 €. Venda d’entrades, dijous,
divendres i dissabte, de 21 a 00 h, a Els
Pagesos
“Conversaciones de Santi Balmes consigo
mismo y con las decenas de personalidades
que viven en su interior, con el ánimo de
abandonar de una vez su adolescencia.”
Amb el seu nou llibre sota el braç, “La
doble vida de las hadas”, Santi Balmes es
presenta a Sant Feliu de Llobregat en la
seva vessant més literària i poètica, amb
un recital intimista en el que la paraula és la
protagonista.
Divendres 20, 20 h
Recital: “Voces del barrio, poemas del
tango”, amb Esteban Barbaria i Marcelo
Mercadante
Lloc: Els Pagesos. Entrada lliure
Organització: Associació Literària La
Mordida
“Marcelo Mercadante al bandoneón nos
ofrece tangos tradicionales y nuevos que
nos traen a la memoria los sitios más
recónditos de los arrabales porteños,
acompañado por Esteban Barbaria, que
le pondrá voz a esos poemas. Ambos nos
transportarán en tiempo y geografía a la
tierra del tango, el desamor y la nostalgia...”

Dimarts 24, 20 h
Concert-recital: “Judit Neddermann al
Parlament”
Lloc: El Parlament. Entrada lliure

“Viatja sense moure’t de Sant Feliu! Per
segon any consecutiu, l’Associació Literària
La Mordida ens porta un recital de diversos
poemes del món, recitats en la seva llengua
original per diferents ciutadans i ciutadanes,
provinents de tots els continents. Un recital
obert i participatiu, al qual també hi podrem
gaudir dels audiovisuals de Marcos Pérez i
Leandro Pérez.”

Dilluns 23, 20 h
Contrapunt poètic: “Làbia”, espectacle
poètic amb la veu de Jaume Muñoz i la
guitarra de Marcel Bagés
Lloc i organització: Aula de Música i Teatre

Dissabte 21, 13 h
Vermut poètic: “Don Carlos y la
muerte”, de Juan Martín Cabello, amb
Fora de Text
Lloc i organització: bar de l’Ateneu
“En un bar cualquiera, a una hora cualquiera
una visita inesperada aborda a una
camarera desprevenida, y entre diálogo y
diálogo, comienzan un duelo poético con
un final tan abierto como sorpresivo.”
Dissabte 21, 19 h
Performance poètica: “Què és
poesia...?”, amb Dones amb Veu
Lloc: sala d’actes de l’Ateneu Santfeliuenc
Organització: Dones amb Veu-Ateneu
Santfeliuenc
“Què és poesia...? Tu ets poesia, un
sentiment, una emoció, un lloc, la meva
veïna, un record, una rosa... Tot el que ens
envolta, la vida. Tot amanit amb paraules.”
Dones amb Veu
Dissabte 21, 21 h
Recital: Poesía o muerte. Poesia del
món
Lloc: Auditori del Palau Falguera
Organització: Associació Literària La
Mordida

Diumenge 22, 12.30 h
Concert-recital: “Música en la poesia
de Màrius Torres”, amb Arcattia Collage
(Lluís Heras, violoncel; Quim Térmens,
violí; Ariadna Ventura, rapsoda)
Lloc: Jardins del Palau Falguera
“Màrius Torres, metge, poeta, melòman...
és considerat com un dels nostres grans
poetes del segle XX. Una vida curta
marcada per la tuberculosi, que li va fer
ingressar en un sanatori als 25 anys,
determina la producció d’aquest gran
escriptor, que només va deixar publicats
96 poemes. En aquests, trobem coníinues
referències a compositors com Corelli,
Mozart, Couperin, Haendel... aquest és
el punt de partida d’un concert recital a
càrrec d’Arcattia Collage, que uneix poesia
i música en un marc de luxe, com són els
Jardins del Palau Falguera.

Labia és un espectacle poètic que combina
la veu de Jaume Muñoz i la guitarra
de Marcel Bagés. Junts exploren les
possibilitats evocatives de les paraules i les
textures sonores. Viatgen per atmosferes
que són entre intenses i subtils, entre
atemporals i efímeres. I gaudeixen quan el
públic viatja amb ells. En Marcel ha tocat i
enregistrat discs amb bandes de rock, jazz i
rumba com J. Gra Fort, Paul Motian Elèctric
Bebop Band, Hipopòtam, Swell o Lo Gitano
Blanc. En Jaume és participant habitual del
Poetry Slam, component del col·lectiu 6
en Raya i membre del Prostíbulo Poético.
Junts, han actuat en diversos cicles poètics,
com ara HiperMetroPoesia, Perifèric Poetry
Sant Boi, Alvarinho Nits o Expresarte.
Dimarts 24, 12.30 h
Lectura de poesia a Ràdio Sant Feliu
(105.3 FM). Tema: 2015, Any de les
biblioteques
Organització: Biblioteca Montserrat Roig i
Ràdio Sant Feliu

Judit Neddermann, cantant i autora de
cançons, neix a Vilassar de Mar l’any 1991.
Ha col·laborat amb nombrosos projectes i
grups musicals, com són Els Amics de les
Arts, Coetus, The Gramophone Allstars,
Verd i Blau, Clara Peya, i va estrenar
l’espectacle homenatge a Pere Calders
“Cançons de la veritat oculta”, ideat per
Bankrobber, on la Judit Neddermann canta
juntament amb altres músics com Joan
Colomo, Mazoni, Maria Rodés, Guillamino
o El Petit de Ca l’Eril, entre d’altres. Al
Parlament, Judit Neddermann ens presenta
el seu primer disc en solitari “Tot el que
he vist” (Temps Record 2014) amb el
qual ja ha estat guardonada amb el Premi
Descobertes, organitzat conjuntament pel
Festival Strenes i La Vanguardia, en el marc
de la Setmana de la Poesia a Sant Feliu.

Dimecres 25, 18.30 h
Presentació del llibre “8 contes i 18
poemes”, de Joana Raspall (il·lustracions
Carles Ballesteros)
Lloc i organització: Biblioteca M. Roig

Segur que ja coneixíeu els poemes de
Joana Raspall, però potser no sabíeu que
també va escriure contes. Uns contes
plens de fantasia, de misteri i amb un final
inesperat. En aquest llibre en trobareu 8,
acompanyats de 18 poemes. El llibre incita
a què jugueu a trobar en què s’assembla
cada conte als poemes que l’acompanyen.
Veureu com el joc us farà gaudir més i millor
dels contes i dels poemes, i alhora sabreu
més coses del món literari de la Joana.
Dimecres 25, 20 h
Cata de vins poètica. Vins i poetes
catalans, amb Carles Mira, Xavier López i
Pedro Vizán
Lloc i organització: bar de l’Ateneu
Entrada lliure, amb reserva prèvia
Aforament limitat a 20 persones
Inscripcions: bar@atenusantfeliuenc.org
El sommelier Carles Mira i els rapsodes
Xavier López i Pedro Vizán, de l’Associació
Literària La Mordida, ens mariden excel·lents
“caldos” amb els millors versos de literatura
catalana, a una vetllada per gaudir amb tots
els sentits.
Dijous 26, 19.30 h
Trobada poètica: Homenatge a
Francesc Garriga. Projecció del
documental “Una ombra al sol.
Francesc Garriga. Poeta” i lectura de
poemes.
Lloc: Aula de Cultura de l’Ateneu
Organització: USLA-Ateneu Santfeliuenc
El passat mes de febrer ens deixava als
82 anys el poeta Francesc Garriga. Autor
de tretze poemaris, Garriga ens va deixar
una poesia molt personal, allunyada dels
paràmetres dominants a les generacions
d’autors dels anys 60-70, que cada
vegada ha anat guanyant més admiradors i
seguidors entre els escriptors més joves. La
USLA organitza aquest homenatge, al qual
a més de recitar diversos poemes, també
es projectarà un documental sobre el llegat
artístic i vital de Garriga.

