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Enguany presentem una Setmana de Poesia de Barcelona
amb una selecció de poetes, que abraça el bo i millor del que
avui es fa arreu de l’Estat. Poetes que van des dels clàssics
actuals fins a algunes de les veus més sorprenents d’un
panorama que es renova, que ens mostra l’aspecte canviant
des de l’angle més agut de la sensibilitat. Us presentem una
sòlida mostra de poetes.

Tenim com a convidada la literatura d’Andalusia, amb noms
ben coneguts, com ara Luis Muñoz i els contestaris Voces
del Extremo. La Setmana també inclou poetes aragonesos,
menorquins, algueresos, trenta anys de la companyia de
titelles de Jordi Bertran –habitual a la Setmana–, i altres plats
forts, com l’actuació de Loquillo a la plaça del Rei, amb alguns
dels seus col·laboradors històrics, com Jaime Stinus, Gabriel
Sopeña, Sabino Méndez i molts dels membres dels Trogloditas.

Així mateix, hem volgut sumar-nos a Barcelona Ciència amb
recitals com els que protagonitzaran Jesús Lizano i Enric
Casasses i la revista Caminada de Poeciència. I també un
sentit homenatge a Jordi Sarsanedas, traspassat fa uns quants
mesos i una de les veus que ens han marcat durant els onze
anys de la Setmana de Poesia de Barcelona. Esperem que en
gaudiu molt.

Carles Martí, regidor de Cultura
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Com cada mes de maig, des de fa onze anys, Barcelona
s’inunda de versos gràcies a la Setmana de Poesia. Els recitals
i actes diversos que hi tenen lloc són sempre un èxit de
participació i aconsegueixen el seu objectiu principal: portar
la poesia al carrer, apropar-la a ciutadans i ciutadanes de totes
les edats.

Barcelona està orgullosa de compartir les paraules i la visió
dels poetes de tot arreu, que amb els seus versos –ja siguin
populars, trangressors o íntims– li aporten sensibilitat, reflexió,
prestigi i, per què no?, diversió.

D’entre les activitats que s’organitzen a la Setmana de Poesia,
cal destacar els Jocs Florals, amb l’acte de lliurament al Saló
de Cent, i el Festival Internacional de Poesia, que representa
un espai de trobada excel·lent per a veus i llengües d’arreu
del món.

No us la perdeu!

Jordi Hereu, alcalde de Barcelona
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Dijous 3, a les 19 h
Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Edifici de Zoologia (pg. de Picasso, s/n)

Revista Caminada
de Poeciència
La ciència fa i la poesia desfà i, a l’inrevés, i ni l’una ni l’altra
no arriben mai a un prat definitiu, perquè aquest no existeix,
car quan acaba un prat albirem una muntanya, i darrere una
muntanya, sempre n’hi ha una altra. Per això la ciència ens fa
caminar i la poesia ens fa cantar mentre caminem. A tocar del
passeig de Picasso, que vol dir de l’art, la Revista Caminada
de Poeciència es farà quàntica, és a dir, la realitat hi serà
modificada per la poeciència en un
recorregut pel Museu de Zoologia,
l’Hivernacle i l’Umbracle. L’itinerari
que marcaran els poecientífics anirà
il·lustrant com els poeassistents
cientif icocaminaires s’aniran
transformant en laboratoris vivents
de la paraula, en fórmules ígnies
que abrandaran el verb fet cama,
que farà camí cap al coneixement
del Tot i del No-res, cap al plaer
dels mots deixats anar per la natura
del parc de la Ciutadella.

Amb la col·laboració de:

Els poecientífics seran
Miquel Àngel Marín
i Eduard Carmona;
Caterina Canyelles,
Mireia Mata i Marcel
Casellas; Xènia
Dyakonova, Francesc
Gelonch, Jordi Nopca,
Martí Sales i Matthew Tree

Quanticocoordinació
i camapresentació:
Carles Hac Mor
i Ester Xargay
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Dijous 3, a les 22 h
Verger del Museu Frederic Marès
(pl. de Sant Iu, 5-6)

Recital
inaugural:
Mestres
de la paraula
Alguns dels principals representants de la poesia
realista ens convoquen a una lectura sobre la
poesia quotidiana, des dels diferents àmbits vitals
en què s’expressa: la vida domèstica, l’escenificació
urbana, el pas del temps, el pas de l’amor al
desamor, la ironia... Clàssics i avantguardistes
esdevenen els grans cronistes de la nostra època.

Amb la participació
de Joan Margarit,
Luis Muñoz, Pere Pena
Francesc Parcerisas,
i Luis Antonio de Villena

Amb la col·laboració de:
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Divendres 4, a les 19 h
Jardí de l’Hotel Petit Palace Ópera Garden
(c. de la Boqueria, 10)

Sonetomania
Veniu a sentir llegir sonets! Veniu a llegir sonets! Sonetomania
és un homenatge a la forma poètica més famosa, més
coneguda i més practicada del món occidental. Primer
sentirem una mostra de les versions de Gerard Vergès i
Miquel Desclot dels grans mestres del sonetisme: Francesco
Petrarca i William Shakespeare. Després, l’actriu Imma
Colomer ens llegirà una breu tria de grans sonetistes
catalans, com ara Joan Alcover, Josep Carner, Carles Riba
o J. V. Foix. I, finalment, tota la segona part del recital es
dedicarà exclusivament a la lectura de sonets per part
dels membres del públic. Veniu a llegir sonets! Qualsevol
sonet, de qualsevol autor, de qualsevol època, de qualsevol
cultura, en qualsevol llengua...
Mentre sigui un sonet, endavant! Amb la participació

de Gerard Vergés,
Jaume Comas
i Imma Colomer

Coordinació
i presentació:
D. Sam Abrams
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Divendres 4, a les 21 h
La Sala Gran del Centre de Cultura de Dones Francesca
Bonnemaison (c. de Sant Pere Més Baix, 7)

Poetartista
Videorecital de poesia que aplega poetesses que també
s’han revelat a través d’un llenguatge artístic i que han
treballat en col·laboració amb un grup de realitzadores del
laboratori de vídeo del Centre de Cultura de Dones
Francesca Bonnemaison.
Plegades, han elaborat un seguit
de peces de videocreació que
doten de dimensió visual els
poemes. Es tracta d’un acte on
les veus que hi reciten es
conjuguen amb una combinació
canviant d’images pregravades
i de gravacions en directe,
processades i projectades en
temps real. Tot plegat amb la
intenció d’obrir de bat a bat les
possibilitats audiovisuals de la
poesia i així generar noves
combinatòries sinestèsiques.

Poetes:
Nora Ancarola,
Mari Chordà,
Marta Darder,
Felícia Fuster,
Pilar Parcerisas
i Ester Xargay
Realitzadores:
Maite Bermúdez,
Elena Calle,
Susanna Carreras,
Viviana García-Besné,
Carmen G. Martínez,
Anna Torres
i Carla Solé
I amb un homenatge
especial a
Yael Langella

Coordinació:
Ester Xargay

Organització: Amb la col·laboració de:



José María Sanz (Loquillo) i Gabriel Sopeña

Amb la col·laboració de Sabino Méndez i
Carlos Zanón

I un grup format per Jaime Stinus (guitarra),
Igor Pascual (guitarra), Josep Simon Ramírez
(baix) i Laurent Castegnet (bateria)
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Divendres 4, a les 22 h
Pl. del Rei

Loquillo i Gabriel
Sopeña a la plaça
del Rei
La col·laboració entre el popular rocker del barri del Clot i el
poeta i cantautor aragonès ens ha ofert uns treballs plens de
poesia i cadències dels temps de canvi. Amb les seves pròpies
cançons o musicant textos de Gil de Biedma, Caballero Bonald,
José Agustín Goytisolo, Bernardo Atxaga, Mario Benedetti,
Jacques Brel, Pere Quart, Joan Salvat-Papasseit i Luis Alberto
de Cuenca, entre d’altres, tots dos artistes ens omplen de
música i poesia, les dues germanes bessones.
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Divendres 4, a les 24 h
Pati del Palau de la Virreina
(La Rambla, 99)

Accidents
Polipoètics
Deu anys després de la seva participació
en la primera edició de la Setmana de
Poesia de Barcelona, Accidents
Polipoètics tornen amb el seu espectacle
en què la poesia es barreja amb la
bogeria quotidiana, amb el sentiment de
l’home del carrer, tot des d’un humor
histriònic i trencador, sorneguer, ple de
sorpreses sobre les coses que ens
envolten: el consum, la família, el govern,
els impostos, l’antivida de les ciutats...
Performers, poetes, actors, rapsodes,
els Accidents Polipoètics
han renovat des del 1991
la manera de dir la poesia,
amb humor i força.

Accidents Polipoètics
són Xavier Theros
i Rafael Metlikovez
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Dissabte 5, de 10 a 20 h
Llibreria Catalònia
(rda. de Sant Pere, 3)

Domini màgic
Marató Poètica en homenatge
a Joan Vinyoli
Joan Vinyoli és un dels noms propis més notables de la
literatura catalana. La seva poesia és el resultat sensible d’un
testimoni que ha viscut les contradiccions del convuls segle
XX. En Vinyoli poesia i vida es barregen dins del magma de la
creació per destil·lar una de les obres literàries més belles i
enigmàtiques.

Com és tradició, la Llibreria Catalònia convoca una marató
poètica, enguany centrada en la figura de Joan Vinyoli, i us
convida a omplir deu hores recitant poemes d’aquest autor.

Cal fer inscripció prèvia, del 25 d’abril al 2 de maig (tel. 93 481 33 10 o
bé jvalls@llibreriacatalonia.com o mcolomer@llibreriacatalonia.com). Cal
deixar el nom, el cognom, un telèfon o una adreça electrònica de contacte
i l’hora aproximada preferida per fer la lectura.
Posteriorment, des de la llibreria es
confirmarà la inscripció i l’hora assignada.

Organització:

Presentació:
Josep Pedrals
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Dissabte 5, a les 19.30 h
Ateneu Barcelonès (c. de la Canuda, 6)

L’Ateneu a
cau d’orella
Apropeu-vos a la seu de l’Ateneu
Barcelonès, i recorreu-ne sense por les
estances. Obriu portes lliurement. L’antic
palau del baró de Sabassona s’omplirà
de poetes i rapsodes que us acostaran
versos de tota mena, alguns d’antics i
altres acabats d’escriure. Es tracta d’una
ocasió única per descobrir la seu de
l’Ateneu, esperonats per una experiència
íntima al voltant de la poesia.
El punt de trobada inicial serà a l’entrada
de l’Ateneu, on els rapsodes participants
us donaran la benvinguda a
les 19.30 h. A partir d’aquí,
sereu lliures de recórrer el
palau com us vingui de gust...

Coordinació:
Imma Colomer
i Sergi Jové

Amb la col·laboració de:



Jove poesia
aragonesa
Aragó és un dels gran referents de la cultura espanyola
(Baltasar Gracián, Francisco de Goya, Luis Buñuel, els
germans Labordeta...), una comunitat petita, però carregada
d’intensitat i que ha mantingut estrets lligams històrics amb
Catalunya, des de l’edat mitjana fins
a les grans emigracions del segle XX.
Inquieta i moderna, la seva literatura
manté la relació amb els clàssics des
d’una visió oberta i desinhibida.
Presentem una selecció dels poetes
aragonesos, des dels que han
participat en les principals antologies
generacionals fins als més joves.
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Dissabte 5, a les 20 h
Verger del Museu Frederic Marès
(pl. de Sant Iu, 5-6)

Amb la participació
de Manuel Vilas,
Brenda Ascoz,
Almudena Vidorreta,
Ignacio Escuín
i el cantautor i poeta
Ángel Petisme

Amb la col·laboració de:
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Dissabte 5, a les 22 h
Verger del Museu Frederic Marès
(pl. de Sant Iu, 5-6)

Voces del Extremo
(poetes andalusos d’ara)
Immersos en les fronteres del sud, poetes de Sanlúcar, de
Moguer, d’Ayamonte, els poetes que us presentem formen
part de les transgressores propostes de l’editorial Crecida,
dels recitals de Voces del
Extremo de la Fundación Juan
Ramón Jiménez de Moguer i
de l’antologia Feroces, que va
publicar la barcelonina DVD.

Amb la participació
d’Antonio Orihuela,
Eladio Orta,
David Pielfort,
Daniel Macías
i Isabel Pérez
Montalbán

Tanquen el recital
Lauri Garrido (cante)
i Antonio R. Caballero
(guitarra)

Amb la col·laboració de:
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Dissabte 5, a les 24 h
Pati del Palau de la Virreina
(La Rambla, 99)

Electrospoken
World
Arqueologia del ritme: Cortázar,
Papasseit & Rulfo vs. AFX Twin,
Balago & Fibla
Aquest espectacle proposa un viatge per diversos moments
especials de la literatura universal, amb un tractament deferent
de les referències més properes, i també de la selecció de
peces musicals. La música és aquí el mitjà que potencia la
relació entre la narració i l’espectador. Textos de culte narrats,
la majoria de vegades, pel mateix autor. Literatura i música,
petits contes, grans tragèdies, breus arguments i imprecisos
records... El projecte Electrospoken World, ideat pel DJ local
Pablo Maffi, té com a suport un
set de visuals concebut per
Desilence, que potencien el
missatge, sempre protagonista.
Electrospoken World pretén ser
una interessant manera de llegir.

Participants: Pablo Maffi (DJ),
Tatiana Halbach i Soren
Christensen (suport visual)

Coordinació: Binomis
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Diumenge 6, a les 12 h
Jardí Botànic de Barcelona (c. del Doctor Font i Quer, 2,
darrere de l’Estadi Olímpic Lluís Companys)

Poesia i ciència
Celebrem Barcelona Ciència amb un recital ple de coincidències
protagonitzades per dos dels poetes més importants del nostre
temps: Jesús Lizano i Enric Casasses. Fa cinquanta anys que
es va publicar el primer llibre de Lizano, titulat precisament
Jardín botánico, que va obtenir una de les primeres edicions
del premi Boscán. D’altra banda, Enric Casasses Figueras
llegeix els poemes del seu pare
Enric Casasses Simó, autor d’un
únic poemari, A la dula vés.
Casasses Simó va ser un dels
químics més importants del nostre
país, catedràtic de la universitat i
president de l’Institut d’Estudis
Catalans.

Jornada de portes obertes
al Jardí Botànic
A les 11 h, abans del recital, es podrà fer una visita guiada
al Jardí Botànic, a càrrec de l’equip de voluntaris de
l’Associació d’Amics del Jardí Botànic.

Amb la participació
d’Enric Casasses
llegint Casassas Simó
i Jesús Lizano llegint
Jardín botánico
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Estadi
Olímpic
Lluís
Companys

Jardí Botànic

Palau
Nacional
MNAC

Autobús 50

Recorregut a peu

Autobús Parc de Montjuïc (PM)

Plaça d’Espanya

Jardí Botànic de Barcelona
C. del Doctor Font i Quer, 2
(darrere de l’Estadi Olímpic Lluís Companys). Entrada gratuïta

Com s’hi arriba
Metro Espanya (L1 i L3) i autobús Parc de Montjuïc
Zona d’aparcament públic

Amb la col·laboració de:
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Diumenge 6, a les 18 h
Pl. de la Mercè

Franja Gòtic
[RAP, nous poetes urbans]
El hip-hop és un moviment cultural sorgit a principis dels
anys setanta a les comunitats afroamericanes dels barris
novaiorquesos del Bronx, Queens i Brooklyn, com a reacció
a l’estigmatització que sofrien els joves d’aquesta zona,
considerats outsiders del sistema. Així doncs, es pot
considerar que el llenguatge del hip-hop vol reflectir la realitat
social dels qui l’utilitzen, la vida del carrer, i per aquesta raó
la seva expansió a altres països ha estat imparable fins a
arribar al moment actual, en què el hip-hop absorbeix les
característiques culturals dels llocs on s’implanta. Tant en
l’art plàstic (grafits) com en la música, el hip-hop ha estat un
renovador dels llenguatges de la cultura popular. En la poesia
i en les cançons ens mostra la
protesta en estat pur. Alguns dels
millors poetes del món han
destacat la importància d’aquell
llenguatge multidisciplinari.

Amb la participació
d’Abstinència Social,
Yaina, Absolut Vodka
i El Gran Nido «La
familia»
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Diumenge 6, a les 19 h
Pl. de Sant Felip Neri

Trenta anys de
la companyia
de titelles de Jordi
Bertran
L’any 1977 Jordi Bertran va
descobrir el món dels titelles a
l’efervescent Rambla de la
Transició. Des d’aleshores, com a
artesà i com a artista, ha forjat
algunes de les propostes més
ambicioses de les companyies de
marionetes d’arreu d’Europa.
Per celebrar les tres dècades de
la companyia, reunim artistes de
diferents disciplines, unides pel
nexe de la poesia.

Amb la participació
de Pep Bou
(il·lusionista),
Daniel Múxica (poeta),
Tortell Poltrona
(pallasso),
Mina, Pep Gómez
i Paula Paz
(titellaires)

Presentació:
Pepe Otal

Coordinació:
Jordi Bertran
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Diumenge 6, a les 22 h
Verger del Museu Frederic Marès
(pl. de Sant Iu, 5-6)

Poetes
de l’Alguer
Diríeu que totes les etapes de l’evolució
històrica del català i tots els dialectes
d’aquest conflueixen en l’alguerès, i
aquesta meravella empeny la veu dels
poetes algueresos a vibrar de manera
insòlita, que no vol dir pas exòtica ni
arcaica, sinó preciosa i emocionant.
Escoltar llurs versos amb llurs veus és
viure l’epopeia d’un català que ha rodolat
durant segles pels carrers de l’Alguer, la
Barceloneta de Sardenya, sense rebre
més influències que les
de la seva singularitat.
La poesia que es fa a
l’Alguer és autòctona i
alhora és pancatalana,
és planera i popular, i
fa cantar l’idioma molt
per damunt del seu ús
poètic convencional.

Amb la intervenció
d’Antoni Cano,
Antoni Coronzu,
Carles Demartis,
Enrica Ferreccio
i Carles Sechi,
així com la
cantautora
i poetessa
Franca Masu

Amb la col·laboració de:
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Dilluns 7, a les 19 h
Institut d’Estudis Catalans
(c. del Carme, 47)

Cor meu, el món:
homenatge
a Jordi Sarsanedas
Homenatge a Jordi Sarsanedas, concretament al Sarsanedas
poeta, i també homenatge a la poesia catalana i universal.
Cinc poetes actuals de relleu, de generacions diferents i
d’estètiques diferents llegiran
una mostra representativa
de la poesia de Sarsanedas,
la seva pròpia poesia i la gran
poesia de tots els temps.

Amb la participació de
Montserrat Abelló,
Màrius Sampere,
Bartomeu Fiol,
Jaume Pont
i Carles Torner

Presentació i coordinació:
D. Sam Abrams

Amb la col·laboració de:
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Dilluns 7, a les 19.30 h
Vestíbul del Teatre Romea
(c. de l’Hospital, 51)

Amputatio
Poesia francesa
La poesia moderna, de Rimbaud a Houellebecq, passant
per Baudelaire, es troba en un meta-hospital-clínico-psiquiàtric
agonitzant, amb tots els grans poetes presents, presents
per a la descomposició, la desconstrucció de la poesia, que
ha arribat al seu cul-de-sac. Aquesta és la història de la mort
literària de Rimbaud, de la mort del poeta, de la mort de la
poesia, de la mort de la
literatura, però sobretot i en
definitiva, de la mort de la lletra
escrita.

Selecció de textos,
dramatúrgia i direcció:
Jordi Faura i Abel Coll

Producció general i organització:
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Dilluns 7, a les 22 h
Auditori del MACBA
(pl. de Joan Corominas, s/n)

Del poeta de
Barcelona al poeta
de Nova York:
homenatge
a John Ashbery
El Poeta de la Ciutat, Jordi Valls, ha volgut homenatjar un dels
poetes actuals més importants del món, John Ashbery, per
remarcar la seva imprescindible aportació a la poesia
contemporània. L’acte constarà de tres intervencions: Jordi
Valls explicarà els motius que l’han impulsat a fer aquest
homenatge; després tindrà la paraula D. Sam Abrams, que
ens emmarcarà la poètica d’Ashbery en el context actual, i
finalment Eduardo Moga exposarà l’aventura de l’edició i la
recepció de la seva obra. L’acte acabarà amb una lectura
trilingüe d’alguns dels seus poemes més emblemàtics.
John Ashbery va ser reconegut
l’any passat pel consistori de
Nova York, que li ha dedicat un
dia de l’any, el 7 d’abril, el dia
de John Ashbery.

Amb la participació de
D. Sam Abrams, Eduardo
Moga i Jordi Valls

Coordinació: Jordi Valls
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Dimarts 8 de maig
Aula Magna de la Universitat de Barcelona
(Gran Via de les Corts Catalanes, 585)

Jornades de Poesia
i Mestissatge 2007:
els poetes revisen la crítica

11.15 h Conferència inaugural: «Coincidencias y disidencias»
A càrrec de Juan Antonio Masoliver Ródenas

12.30 h Taula rodona: «Els poetes revisen el cànon i les
antologies»
Amb la participació d’Arnau Pons, Luisa Castro i
José Ramón Trujillo

17 h Taula rodona: «Els poetes revisen les ressenyes
literàries»
Coordinació: Esther Zarraluki
Amb la participació de Blanca Andreu, Blanca Vilela
i Francesc Parcerisas

19 h Lectura de poemes: «Poesia per a la diversitat»
Amb la presència de tots els poetes convidats a les
jornades

Amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona, l’Institut de Cultura de
Barcelona, la Institució de les Lletres Catalanes, la Dirección General del
Libro, Archivos y Bibliotecas del MECD

                  Organització:
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Dimarts 8, a les 19 h
Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona
(pl. de Sant Jaume)

Jocs Florals
de Barcelona
Lliurament del premi de poesia
Jocs Florals de Barcelona 2007
Amb la lectura, a càrrec dels seus autors, dels poemes més
destacats del 2006, selecció feta per Jordi Julià a partir del
seu Resum poètic de l’any 2006, que es lliurarà al final de
l’acte. Hi llegeixen Montserrat Abelló, Màrius Sampere, Carles
Camps Mundó, Marc Granell, Ponç Pons, Isidre Martínez
Marzo, Joan Elies Adell i Jordi Llavina.

Amb una interpretació musical
del pianista José Enrique
Bagaria, guanyador del 52è
Concurs Internacional de Música
Maria Canals de Barcelona

Presentació:
Àngels Bassas

Mantenidors: Lluís Solà,
David Castillo, Gaspar
Jaén i Ana María Moix

Amb la col·laboració de:
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Dimarts 8, a les 20 h
Ateneu Barcelonès
(c. de la Canuda, 5)

Poesia de l’illa
Poetes menorquins
Des de l’aparició de Ponç Pons, premi Carles Riba i premi
Jocs Florals entre d’altres, la poesia menorquina ha viscut un
moment intens, que es concreta en els diferents cicles que
s’organitzen en algunes de les
poblacions de l’illa. L’illa del
vent és també l’illa dels versos.

Dissertació a càrrec
de Ponç Pons:
«La poesia a l’illa
de Menorca.
Estat de la qüestió»

Hi reciten Jamie Preto
Hepworth (Maó),
Tomeu Truyol (Ferreries),
Biel Pons (Maó)
i Ponç Pons (Alaior)

Amb la col·laboració de:
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Dimecres 9, a les 21 h
Palau de la Música Catalana
(c. de Francesc de Paula, 2)

Festival
Internacional
de Poesia de
Barcelona
Arribem aquest any a la XXIII edició del Festival Internacional de
Poesia de Barcelona. Si fa dos anys vam centrar la mirada en
la Mediterrània i l’any passat vam allunyar-la cap a l’Orient,
amb poetes asiàtics, aquest any la dirigim cap a l’Àfrica. L’Àfrica
i la Diàspora. Més enllà de la nostra reduccionista visió
occidental, arquetípica i postcolonial de l’Àfrica (el continent
de la fam, de les guerres, del subdesenvolupament, de
l’exotisme «salvatge», dels safaris…), el Festival us proposa
sobretot el descobriment d’una multitud d’«Àfriques». Des d’un
griot, que representa la mil·lenària cultura de tradició oral, fins
a un jamaicà militant que eleva el rap a categoria literària, hi
ha tot un llarg recorregut, que va des del nord fins als països
subsaharians. Malauradament no podem donar compte de
totes les «Àfriques» que avui coexisteixen, però en podrem
veure una mostra prou representativa i diversa. Com cada any,
també, hi trobarem una novella –en aquesta ocasió de terres
valencianes–, poetes catalans de Ponent, una representant de
la nova poesia gallega, i un insigne poeta d’àmbit hispànic que
ve de Mèxic. I comptarem amb la presència del Poeta de la
Ciutat, guanyador dels darrers Jocs Florals.
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Tanella Boni, Costa d’Ivori
Yolanda Castaño, Galícia
Numa Diakité, Burkina Faso
Àngels Gregori, València
Linton Kwesi Johnson, Jamaica
Ferhat Mehenni, Algèria
Dolors Miquel, Catalunya
Pere Rovira, Catalunya
Amadou Lamine Sall, Senegal
Francisco Segovia, Mèxic
Jordi Valls, Catalunya

Direcció del Festival: Víctor Obiols
Música: Jules Bikoko (Camerun)
Il·luminació: Javier Valderrama

Es lliurarà el llibre del Festival a tots els assistents al recital.

Venda d’entrades per al Festival Internacional de Poesia de Barcelona
Preu de l’entrada: 6 €
Taquilles del Palau de la Virreina: de dimarts a dissabte, d’11 a 20 h
Taquilles del Palau de la Música: de dilluns a dissabte, de 10 a 21 h
Tel-Entrada: 902101212, i a totes les oficines de Caixa Catalunya

Amb la col·laboració de:
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Del 3 al 27 de maig
Biblioteca Guinardó - Mercè Rodoreda (c. de les Camèlies, 76-80)

Exposició «Una imatge per mil
versos»
Exposició de poemes visuals d’Edu Barbero i Gustavo Vega

Divendres 4, a les 19.30 h
Biblioteca Vila de Gràcia (c. del Torrent de l’Olla, 104)

Bcn poetitzada
Bcn poetitzada proposa un recorregut poètic per la ciutat de
Barcelona. Espais de la ciutat amb tensió lírica, racons que han
esdevingut vers i veus que han impulsat la vessant més metafòrica
de la ciutat. L’acte serà presentat pel poeta i crític literari Eduardo
Moga, i els poetes Mateo Rello, Jordi Valls i Enrique Badosa
recitaran poemes de la seva obra i d’autors com J. V. Foix, José
María Fonollosa, Jaime Gil de Biedma, entre d’altres.
Presentació: Eduardo Moga (poeta i crític literari)
Amb la participació de Mateo Rello, Jordi Valls i Enrique Badosa
(poetes)

Dissabte 5, a les 12 h
Biblioteca Fort Pienc (c. de Ribes, 14)

Un plat pla ple de poesia està, 2007
Una lúdica, entretinguda, educativa i molt divertida manera d’apropar
els més petits a la poesia. Espectacle poètic al voltant d’una taula,
o més ben dit, durant l’exercici de parar una taula, entre plat i plat,
forquilla i forquilla, cullera i cullera: Rafael Alberti, Pere Quart,
Joaquim Ruyra, Vicent Andrés Estellés, Maria-Mercè Marçal, Olga
Xirinacs...
A càrrec d’Ada Cusidó i Jordi Palet

POESIA A LES BIBLIOTEQUES
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Dilluns 7, a les 19.30 h
Biblioteca Sant Pau i Santa Creu (c. de l’Hospital, 56)

D’acords i hendecasíl·labs
La poesia i la música, arts tan agermanades. La primera ja porta
en la seva essència la cadència i el ritme de la segona. El cantautor
alellenc Narcís Perich farà un recorregut per l’obra d’alguns dels
poetes catalans contemporanis més coneguts, i musicarà per a
l’ocasió un seguit de poemes de Miquel Martí i Pol, Marià Manent,
Feliu Formosa o Joan Margarit, entre d’altres.

A càrrec de Narcís Perich (veu i guitarra), Emili Cuenca (guitarra,
violí i viola) i Anna Ferrer (violoncel)

Dimarts 8, a les 19.30 h
Biblioteca Guinardó - Mercè Rodoreda (c. de les Camèlies, 76-80)

«Una imatge per mil versos»
Imatges que amaguen les significacions de mil versos. Paraula
latent, silenciada pels contorns d’uns traços que emergeixen amb
la força metafòrica d’allò que dibuixen; en definitiva poesia visual.
Això és el que proposa «Una imatge per mil versos», una exposició
de poemes visuals, i aquesta presentació a través d’un recorregut
comentat pels seus autors: dos dels més importants poetes visuals
de la ciutat.

Presentació i recital a càrrec d’Edu Barbero (fotògraf i poeta visual),
Gustavo Vega (poeta visual) i Grupo Ex.tensión Fonética (M. Iglesias,
A. Gómez, J. Bóveda i N. Hurtado)

Poesia a les biblioteques
Coordinació: Oscar Carreño

Organització:
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Del 3 de maig al 5 juny
Ateneu Barcelonès (c. de la Canuda, 6)

Dues mil mosques hi acudiren
/ «Oh! Menage (ala poesía)*»
Exposició de Joan-Ignasi Ortuño. «Oh! Menage (Ala PoeSía)*» és,
gairebé, un muntatge escènic que pren gairebé un miler de versos
de gairebé un centenar de poetes en llengua castellana de gairebé
tots els temps. Acció, direcció i selecció de versos de Joan-Ignasi
Ortuño, amb la col·laboració de Xoana López García.
Inauguració: 3 de maig de 2007, a les 19.00 h, a l’entrada de
carruatges de l’Ateneu Barcelonès. Hi intervindran l’arquitecte i
president de l’Ateneu Barcelonès, Oriol Bohigas; el crític d’art
i periodista Josep Maria Cadena, i el poeta i director teatral
Feliu Formosa.
Dia 7 de maig de 2007, a les 19.30 h, a la sala d’actes de l’Ateneu
Barcelonès, representació de «Oh! Menage (Ala PoeSía)*».

Dia 5 de juny de 2007, a partir de les 18.00 h, al Jardí Romàntic de
l’Ateneu Barcelonès, «AUT Oh! Menage (Ala PoeSía)*», festa de
cloenda de l’exposició.

Dimarts 8, a les 19.30 h
Jardí Romàntic de l’Ateneu Barcelonès (c. de la Canuda, 6)

Cabaret poètic
El grup d’Acció Poètica de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu
Barcelonès oferirà un recital poètic interpretant textos propis i
també d’altres autors/res, a través d’un fil conductor comú, en un
context musical i escenogràfic propi dels espectacles de cabaret.
Coordinació: Laura López (poeta i professora de l’Escola d’Escriptura)

POESIA A L’ATENEU
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Dies 3, 4, 7, 8 i 9, de 19 a 21 h
Sala Pompeu Fabra de l’Ateneu Barcelonès
(c. de la Canuda, 6)

Taller de Poesia
El Taller de Poesia que l’Escola d’Escriptura proposa, en el marc
de la Setmana Barcelona Poesia d’enguany, és un tast d’alguns
dels recursos i de les tècniques poètiques més rellevants. Així
doncs, es donaran claus, pautes i eines tant per gaudir d’una bona
lectura com per crear textos poètics propis.

1a sessió, dijous 3
L’emoció traduïda en ritme (Laura López)
2a sessió, divendres 4
Las fuentes de la poesía (Teresa Martín Taffarel)
3a sessió, dilluns 7
El tiempo en la poesía (Teresa Martín Taffarel)
4a sessió, dimarts 8
L’estil poètic: trets personals en la poesia (Xènia Dyakonova)
5a sessió, dimecres 9
La imatge en el poema (Francesc Parcerisas)

Inscripcions: Del dimarts 10 al divendres 27 d’abril de 2007. Inscripció
gratuïta. Cada persona només es pot inscriure a una de les cinc
sessions. Admissió segons estricte ordre d’inscripció. Secretaria de
l’Escola d’Escriptura (c. de la Canuda, 6, tel. 93 317 49 08). Horari
d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h, i de dilluns a
dijous, de 16.30 a 20 h

Nombre màxim de persones per sessió: per tal d’optimitzar el treball,
els grups estaran formats, com a màxim, per 15 persones

Materials: a càrrec de l’Escola d’Escriptura, es lliuraran a l’alumnat el
dia corresponent a cadascuna de les sessions

Llengües: català i castellà

Organització:
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Marató Joan Alcover
Lectura col·lectiva de l’obra de Joan Alcover, amb la participació
de poetes, lectors, especialistes i entusiastes
Dimecres 2, a partir de les 17 h
Espai Mallorca (c. del Carme, 55)

+ poesia a les biblioteques
Vine a fer un cafè amb... Joan Margarit. L’autor ens parla del
seu darrer llibre de poemes Casa de Misericòrdia
Dimecres 2, a les 19 h
Biblioteca Francesca Bonnemaison
(c. de Sant Pere Més Baix, 7)

Viatges de la paraula. Concert de Rafa Pons, cantautor. Ens
presenta les seves darreres creacions
Dijous 3, a les 19 h
Biblioteca Bon Pastor (c. d’Estadella, 62)

SOS, lectura obligatòria! Xerrada sobre el llibre Bruixa de dol de
Maria-Mercè Marçal. Amb Eduard Sanahuja
Dimecres 9, a les 11.30 h
Biblioteca Xavier Benguerel (av. del Bogatell, 17)

Tardes de poesia. Tertúlia poètica
Dimecres 9, a les 19 h
Biblioteca Torre Llobeta (c. de Santa Fe, 2 bis)

De pensament, paraula i obra. Conversem amb poetes. Jordi
Valls. Xerrada i recital del poeta guanyador dels darrers Jocs Florals.
Dialoga amb Jordi Boladeres
Dijous 10, a les 20 h
Biblioteca Guinardó - Mercè Rodoreda
(c. de les Camèlies, 76-80)

ALTRES ACTIVITATS
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Biblioteca Rector Gabriel Ferraté
Amb motiu del 25è aniversari de la mort d’Agustí Bartra, la biblioteca
presenta una exposició del fons d’aquest poeta i ofereix en el seu
web http://bibliotecnica.upc.edu/bib160/colleccions/poesia/home/
home.asp un poema digitalitzat d’Agustí Bartra, diferents cobertes
de la seva obra i el poema sonor «Primavera», de l’obra L’Evangeli
del vent.
Del 3 al 9 de maig
Biblioteca Rector Gabriel Ferraté (UPC) (c. de Jordi Girona, 1-3)

Poesia a Golferichs
Centre Cívic Golferichs (Gran Via de les Corts Catalanes, 491)

El pati de Golferichs s’omple de poesia. Poesia visual amb la
participació de l’alumnat i dels col·laboradors i col·laboradores de
l’Espai de Fotografia F. Català-Roca
Del 3 al 9 de maig

cor.poema:newObject (art). Obra interactiva –escrita en llenguatge
de programació– que podríem descriure com «un joc». A partir
d’una interfície creada específicament per a la Setmana de la
Poesia, el públic participarà en una composició visual, per obtenir
com a resultat una poesia. Els colors utilitzats en aquesta composició
determinaran el poema que en resultarà. Autors i autores: Vanina
Hofman, Lorea Iglesias, Marco Nascimento i Rafael Zigelmaier
Del 3 al 9 de maig

Veus de Dones. Lectura dramatitzada d’un recull de poemes
escrits per diferents poetes i interpretats per les dones del barri
de l’Esquerra de l’Eixample. Vocalia de Dones de l’Esquerra de
l’Eixample.
Dijous 3, a les 19 h
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La Veu de les Cordes. Interpretació d’obres musicals inspirades
en textos poètics contemporanis. Obres d’Eduardo Sáinz de la
Maza, Leo Brouwer, Feliu Gasull, Manuel García-Morante, Astor
Piazzolla, etc. Textos de Juan Ramón Jiménez, Rafael Alberti,
Federico García-Lorca, Enric Casasses, Rosalía de Castro, etc.
Amb Laura García Olalla (recitat), Belén López (cant) i Maria
Camahort (guitarra)
Divendres 4, a les 19 h

Centre de brevetat. Lectura d’aquest poemari de Feliu Formosa,
amb la participació d’Ester Formosa (filla del poeta i actriu) i Carles
Rebassa (poeta)
Dilluns 7, a les 19 h

Lunas de Arena. Presentació d’aquest poemari de Dolors Millat,
a càrrec de José Corredor-Matheos. Amb la participació de Teresa
Martín Tafarell (escriptora) i Xavier Casan (actor)
Dimecres 9, a les 19 h

Poesia al Pati Llimona
Centre Cívic Pati Llimona (c. de Regomir, 3)

Laboratoris creatius de poesia, concurs de poesia ràpida i
xous ciberpoètics
Del 3 al 9 de maig

Contacontes: contes en vers
Dijous 3, a les 21 h

Punts de llibre: el Barri Gòtic. Una passejada per parlar de la
presència de la paraula als carrers del Barri Gòtic: l’escenari d’un
sainet, escriptors, llibreries, biblioteques, testimonis, cançons i un
espai de tertúlia
Activitat gratuïta (cal inscripció prèvia al Centre Cívic Pati Llimona).
Organització: Ciempiés
Dissabte 5, de 17 a 20 h
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Poesia a Torre Llobeta
Centre Cívic Torre Llobeta (c. de Santa Fe, 2 bis)

Poemes al maig, cada dia un raig. A càrrec dels grups de lletres
de Torre Llobeta
Dijous 3, a les 17 h

Instal·la el teu poema. Mostra oberta a tothom. S’hi pot participar
individualment o en grup. Només cal trobar una forma o una textura.
L’espai és Torre Llobeta, del pati fins a la biblioteca
Del 3 al 9 de maig

La mirada del present. Exposició de poemes a càrrec de Glòria
Gómez de la Tia i Cèsar Bladé
Del 3 al 25 de maig. Inauguració: dijous 3, a les 19 h

Poesia-imatge A càrrec de Minimax Teatre
Dimecres 9, a les 19.30 h

Poesia a Sarrià-Sant Gervasi
Un pallasso al jardí i altres retalls. Prosa poètica i algun cantussol
escrit i interpretat per Mariona Rosselló
Dijous 3, a les 19 h
Biblioteca Collserola - Josep Miracle (c. dels Reis Catòlics, 16-34)

Sarrià, un plató de poesia. Repàs històric de la creació poètica
en diversos escenaris de Sarrià. Amb la intervenció d’Anna Maluquer,
Els Pirates Teatre i Cinc de Teatre
Dissabte 5, a les 11 h
Districte de Sarrià-Sant Gervasi (pl. del Consell de la Vila, 7)

Del Turó del Putget al Parc de Monterols. Dins del cicle de
passejades literàries «El rastre de la paraula». Recorregut basat en
les obres literàries de Clementina Arderiu, Carles Riba, Manuel
Vázquez-Montalban, Elvira Farreras, Andreu Avelí Artís Semprònio,
Mercè Rodoreda i Montserrat Roig
Aquesta ruta té diversos trams d’escales i, per tant, no és apta per a
persones de mobilitat reduïda
Places limitades. Preu: 5 €
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Cal inscripció prèvia a l’Espai Pere Pruna (c. de Ganduxer, 130), tel.
93 418 65 37 de dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h, o
bé a/e espaiperepruna@espaiperepruna.org.
Dissabte 5, a les 11 h
Sortida: av. de la República Argentina, a l’altura del Pont de
Vallcarca, davant del número 165.

Recital del Grup de Poesia del Centre Cívic de Sarrià. Amb la
intervenció especial del poeta i dramaturg Feliu Formosa
Dimecres 9, a les 18 h
Centre Cívic de Sarrià (c. d’Eduardo Conde, 22-42)

VI Recital de Poesia i Narració Curta Jove a Sarrià-Sant Gervasi.
A càrrec dels finalistes i guanyadors de les diferents convocatòries
de Sant Jordi celebrat als instituts del districte. Amb la col·laboració
d’actors d’Aescena, Plataforma de Teatre.
Divendres 11, a les 18.30 h
Biblioteca Clarà (c. del Doctor Carulla, 22-24)

Poesia a Cajamadrid
Espai Cultural Caja Madrid (pl. de Catalunya, 9)

Ja és hora que se sàpiga. Selecció i interpretació dels poemes
de diferents llibres de Pere Quart. Activitat a càrrec de Salva Artesero
i Ruth Vilar, dirigida a públic jove i adult
Reserva telefònica, a partir del 23 d’abril. Capacitat limitada
Dijous 3, a les 19 h

Com a gotes d’aigua. Us volem presentar Joana Raspall i el seu
món poètic ple de paraules, cançons i faules. Contes rimats, versos
teatralitzats i els poemes més reflexius, tots barrejats i ben amanits
amb un seguit de divertiments: poemes sorprenents i versions de
les cançons de tota la vida. Sessió poètica per a totes les edats i
per a tot tipus de públic. Activitat a càrrec de Salva Artesero i Ruth
Vilar, dirigida a públic familiar
Reserva telefònica, a partir del 7 de maig. Capacitat limitada
Dissabte 12, d’11.30 a 12.30 h
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El laberinto de Ariadna
Lectura d’aquest grup de poetes, amb Ambrosio Gallego, José
Costero, Felipe Sérvulo, Araceli Palma, Antonio García Lorente,
María de Luis, Josep Anton Soldevila, Maite León, Alicia Aragón,
Marisa Morali, Ángeles Cardona, Josep Fàbrega, Andrés González,
Miguel Reija, Guillén Vallejo i Juan Pablo Martínez
Dijous 3, a les 19 h
Llibreria Catalònia (rda. de Sant Pere, 3)

Mupocat
Lectura a càrrec de Juan Diaz i Eudald Escala
Dijous 3, a les 20 h
Sala d’actes dels Serveis Funeraris de Barcelona
(c. de Sancho de Ávila, 2)

Acte cultural amb les internes de Wad Ras Amb Pepa Cantarero,
Jade i Eudald Escala.
Divendres 4

Recital poètic, amb Princesa Inca i David
Dilluns 7, a les 19 h
Centre Cívic Pati Llimona (c. de Regomir, 3)

Recital a càrrec de Le Cafard i concert poètic de Luis del Río
Dilluns 7, a les 20 h
Centre Cívic Pati Llimona (c. de Regomir, 3)

Concert poètic a l’Oratori de Sant Felip Neri. Jaume Escala
canta Eudald Escala. Recitat: Pepa Cantarero
Dimarts 8, a les 20 h

Concert poètic, amb la participació de Suitness (Hip-hop) i Jade
Dimarts 8, a les 20 h
Centre Cívic Pati Llimona (c. de Regomir, 3)
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Poesia a la Llibreria Pròleg
Llibreria Pròleg (c. de la Dagueria, 13)

El temps. Recital de poesia dins la Mostra d’Art de Dones Fem
Art 07, organitzada per Ca la Dona. Amb Neus Aguado, Anna
Aguilar-Amat i Mari Chordà
Dijous 3, a les 20 h

Visita d’Elena Medel. Aquesta poeta guanyadora del Premi
Andalusia Jove ens explicarà la seva curta i intensa trajectòria des
de la seva mirada de dona
Dissabte 5, a les 20 h

Poesia catalana i música magribina
Punt de trobada de dues cultures, dues sensibilitats, unides per
mitjà de la paraula i la música. Intèrprets: Pep Jové (veu) i Mohamed
Soulimane (violí, llaüt, kamanjè i percussió)
Dijous 3, a les 20 h
Centre Cívic Sagrada Família (c. de Mallorca, 425-433)

Otras Voces
Aquest grup poètic presenta la lectura del seu llibre Desnudario,
acompanyada per la bella música del violí. Entrada lliure (cal fer
reserva prèvia al tel. 93 488 05 90)
Dijous 3, a les 20.30 h
Centre Cultural Casa Elizalde (c. de València, 302)

QUARKpoesia
5 poetes de Finlàndia. Sanna Karlström, Saila Susiluoto, Merja
Virolainen, Jyrki Kiiskinen, Jouni Inkala. I la dansa poètica d’Amèlia
Boluda. Presentació: Anna Aguilar-Amat. Traduccions projectades
a càrrec de Dolors Udina
Dijous 3, a les 20.30 h
Bar Horiginal (c. de Ferlandina, 29)
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FIN-LAND-ESES! 3 poetes de Finlàndia. Sanna Karlström, Saila
Susiluoto i Merja Virolainen. I la dansa poètica d’Amèlia Boluda
Divendres 4, a les 19 h.
Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison
(c. de Sant Pere Més Baix, 7)

Presentació dels nous volums de la col·lecció de traduccions
de poesia Refraccions (Servei de Publicacions de la UAB). Les
escriptures de l’Univers (de David Jou), Europa és una dona (de
diverses autores europees) i Música i escorbut (d’Anna Aguilar-
Amat, en macedoni)
Dilluns 7, a les 19.30 h
FNAC Pl. de Catalunya

5 poetes de Finlàndia i una ballarina catalana
Dimarts 8, a les 12.30 h
Facultat de Traducció i d’Interpretació de la UAB, aula 2

Organització: QUARKpoesia

Racó poètic a La Sedeta
Recital de poemes a càrrec de les rapsodes Carme Catà, Rosa
Trian, Carme Pomà i Eulàlia Framis, amb l’acompanyament musical
d’Agustí Martín (guitarra)
Divendres 4, a les 19.30 h
Centre Cívic La Sedeta (c. de Sicília, 321)

...SIA / IMATGE / POESIA / IM...
Poesia i imatge al servei del vers. Projecció de textos poètics i
imatges mitjançant diapositives. Amb lectura simultània de poemes.
Un projecte de Minimax Teatre.
Divendres 4, a les 20 h
Centre Cívic Taxonera (c. d’Arenys, 75)
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La poesia del silenci
Recital poeticomusical. Constarà de tres silencis: l’Immensisme,
el Transcendent i els Nens del carrer. Basat, entre d’altres, en el
llibre Perfum de silenci, d’Eduard Miró i Saladrigas, poeta i rapsode
que presentarà i coordinarà l’acte. Amb Josep Meseguer (direcció
musical), Núria Pradas (pianista i cantant) i Mariela Allende (cantant
en anglès). Amb els poetes Carles Duarte, Vicenç Llorca, Teresa
Costa-Gramunt, Imma Morente, Miquel-Lluís Muntané, Jorgina
Busquets i Laura Miró, i els rapsodes Montserrat Gales i Collin
Huch Clark
Divendres 4, a les 20 h
Centre Moral i Cultural del Poblenou (c. de Pujades, 176-178)

Fundació Joan Brossa
«A» d’autocar. Itinerari brossià, des de la A emblemàtica del primer
poema corpori que Brossa realitzà, Poema visual transitable en
tres temps, situat al Velòdrom d’Horta, fins a la A del seu últim
disseny per a la façana de l’Ajuntament de Mollet del Vallès. D’una
A a l’altra, hi anirem amb Autocar, guiats per Sergi Andreu, i visitarem
altres poemes corporis de les rodalies de Barcelona, amb A o
sense.
Preu: 20 € (inclou el llibre Itineraris brossians) o 15 € (sense el
l l ibre). Cal inscriure-s’hi prèviament: 93 458 99 94 o
joanbrossa@fundacio-joan-brossa.org
Dissabte 5, a les 10 h
Punt de trobada: davant la parada de metro Mundet (línia 3), a la
banda muntanya

Presentació i lectura d’El dia a dia (1988-1992). Aquest és el
primer llibre inèdit de Joan Brossa publicat (Edicions 62) després
de la seva mort. Es tracta d’un llibre de la darrera etapa del poeta,
que reflecteix el seu «dia a dia» des d’una mirada crítica, lúdica i
escèptica. Presentació: Glòria Bordons. Lectura: Carles Rebassa
Dimarts 8, a les 19 h
Fundació Joan Brossa (c. de Provença, 318)
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Nit Georges Bataille
L’Associació Cultural Heliogàbal presenta una lectura de textos a
càrrec de Sebastià Jovani i Roger Fortea, i música de Mueran
Humanos i Víctor Nubla.
Dissabte 5, a les 22 h
Bar Heliogàbal (c. de Ramón y Cajal, 80)

Sants Porta Oberta a la Poesia
Recital poètic organitzat pel grup Sants Porta Oberta a la Poesia
del Col·lectiu d’Artistes de Sants al recinte Firentitats’07, al Parc
de l’Espanya Industrial de Barcelona. La primera part, amb els
poetes Adriana Ferrán, Dolors Pérez, Llúcia Pujol, Rosa Queralt,
Rafael Soteras i Xavier Xarles, acompanyats a la guitarra per Josep
M. «Vaqué»; i la segona part, recital poètic de lliure participació
obert a poetes, músics i cantautors.
Diumenge 6, a les 12 h

Recital poètic dedicat a Salvador Espriu, organitzat pel grup
Sants Porta Oberta a la Poesia del Col·lectiu d’Artistes de Sants,
a càrrec de Llúcia Pujol. A continuació, poesia de lliure participació,
activitat oberta a poetes, músics i cantautors.
Divendres 11, a les 19 h
Biblioteca del Vapor Vell (c. de Joan Güell, 14-22)

Taula rodona sobre poesia visual
El grup POCIÓ presenta aquesta taula rodona, amb els poetes
Ramon Dachs, Eduard Escoffet, Josep Perelló i Gustavo Vega.
Tindrem l’ocasió de preguntar com treballen, quina relació tenen
amb la tradició experimental i com veuen el present de la poesia
visual. Moderador: Marc Audi
Dilluns 7, a les 19 h
Palau de la Virreina, Espai 4 (La Rambla, 99)
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Poesia i paisatge
Lectura poètica dins del IV cicle de poesia a la Casa de Menorca.
Amb la intervenció dels poetes Assumpció Forcada (coordinadora
del cicle), Víctor Pallàs, José Corredor Matheos i Màrius Sampere,
i Fina R. Palau (guitarra i cançons)
Dilluns 7, a les 19.30 h
Casa Menorca (c. de la Diputació, 215, 1r)

El cor de l’art
Aquesta associació dedicarà la tertúlia dels dimarts a dos grans
poetes, Joan Maragall i el cubà José Ángel Buesa, amb la recitació
de poemes a càrrec dels millors rapsodes de l’entitat.
Dimarts 8, a les 18.30 h
Casa del Mar (c. d’Albareda, 1-13)

La llengua, també, ha estat desada,
l’han penjada a la biblioteca
Amb aquest títol sobre un poema de Sylvia Plath traduït per
Montserrat Abelló, el Centre Dona i Literatura ens presenta una
taula de poetes amb Miren Agur Meabe (euskera), Yolanda Castaño
(gallec), Gemma Gorga (català) i Montserrat Rodés (català).
Presentació: Helena González i Francesco Ardolino
Dimarts 8, a les 19.30 h
Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison
(c. de Sant Pere Més Baix, 7)

Delirio
Aquest grup ens fa una proposta aquaticopoètica en què la
poesia de Júlia Bel i les imatges de Rinat Etshak naveguen per
les aigües de dos rius: Agua del río, projeccions de fotografies
de Rinat Etshak, i Río rojo..., poemes de Júlia Bel.
Dimarts 8, a les 20 h
Sala Noa (c. de Calders, 3)
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Aula de Escritores
Lectura i presentació de la nova antologia poètica de l’alumnat
d’aquesta escola taller. Hi llegeixen Laila Akselrab, Pablo Benzo,
Helena Edgar Valero, María Ventura, Ramón Díez Anson, Artur
Bernadas, entre d’altres.
Dimarts 8, a les 20 h
Aula de Escritores (c. de Sant Lluís, 6, baixos)

Poesia ucraïnesa
El cafè-llibreria-galeria Lletraferit presenta l’actuació de Catalina
Girona Arguimbau i Andriy Antonovskiy, que faran una introducció
a la poesia ucraïnesa i ens faran conèixer una selecció d’uns deu
poetes emblemàtics, que cobreixen el període que va des de la
Il·lustració fins als nostres dies, com ara Hrigoriy Skovorodá, Taras
Xevxenko, Ivan Frankó i Mikhail Semenkó.
Dimarts 8, a les 20.30 h
Lletraferit (c. de Joaquim Costa, 43)

Acanada
Almazen (c. de Guifré, 9)

Presentació de la primera edició de la mostra de videopoesia
«Acanada». Projecció de Tenez Tennis, 1992, 15 min, de Gianni
Toti. Focus sobre la creació a l’Argentina, en col·laboració amb el
Festival VideoBardo. Informació detallada i convocatòria sobre
Acanada-2008 a www.mad-actions.com
Dimarts 8, a les 21 h

Focus sobre París i Austràlia. En col·laboració amb Poésie et
Toiles, en el marc del Printemps des Poètes de París
Dimecres 9, a les 21 h
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IV Jocs Florals de la Xarxa
de Salut Mental
Acte de lliurament dels premis
Dimecres 9, a les 12 h
Casa Orlandai (c. de Jaume Piqué, 23)

Des d’Andalusia fins a Catalunya
Els Amics de la Poesia del Casc Antic presenten aquest acte, amb
recitació de poemes i la intervenció del grup rociero Pastora y
Reina i el guitarrista David
Dimecres 9, a les 19 h
Centre Cívic Pati Llimona (c. de Regomir, 3)

Poesia i Copes
Amb Cèlia Sànchez Mústich i Esteve Plantada
Activitat organitzada per l’Associació d’Escriptors en Llengua
Catalana
Dimecres 9, a les 19.30 h
Espai Mallorca - Xalar Cafè (c. del Carme, 55)

Veus Creuades
Recital poètic que vol fer un recorregut per alguns dels poemes
més importants escrits en català des d’Ausiàs March fins als nostres
dies a dues veus, la d’un rapsode de la Marina Alta que recita
poetes del Principat de Catalunya i la d’un rapsode del Gironès
que recita obres de poetes del País Valencià. Poetes: Josep Dimas
Montiel i Orial Punsatí-Murlà. Organització: Espai País Valencià
Dimecres 16, a les 19.30 h
La Torna - Ateneu Independentista i Popular de la Vila de Gràcia
(c. de Sant Pere Màrtir, 37)
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Jocs Florals de les Corts
Lliurament dels premis
Divendres 18, a les 19 h
Saló de Plens del Districte de les Corts
(pl. de Comas, 18)
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Aula de Poesia de Barcelona
Aquesta entitat atorga el Premi Honoris Causa de l’Aula de Poesia
de Barcelona i fa cada any les Jornades de Poesia i Mestissatge.
A més, edita la revista electrònica Auna (http://www.ub.es/
aulapoesiabarcelona) i organitza recitals, tallers i cursos de poesia.
Pg. de la Vall d’Hebron, 171
Tel. 93 403 50 96 apdeb@ub.edu

QUARKpoesia
Col·lectiu sense ànim de lucre que neix al Departament de Traducció
de la Universitat Autònoma de Barcelona i es constitueix com a
Aula de Poesia de la UAB. El seu objectiu és la promoció de poetes
poc coneguts en les llengües menys traduïdes i l’intercanvi d’idees
i d’obres poètiques amb autors catalans.
www.fti.uab.es/quarkpoesia

Grup POCIÓ poesia i educació
El grup POCIÓ es va constituir l’any 1999 a la Universitat de
Barcelona per treballar en l’educació a través de la poesia. Després
d’aprofundir en la poesia de Joan Brossa amb el web Els entra-i-
surts de Brossa (www.uoc.edu/lletra/especial/brossa/) i el llibre
Aprendre amb Joan Brossa, han centrat l’atenció en la construcció
d’un web dinàmic dedicat a la poesia contemporània catalana,
castellana i universal, amb propostes didàctiques i exercicis
interactius per a infants i per a adults: www.viulapoesia.com
viulapoesia@viulapoesia.com
www.ub.edu/aulapoesiabarcelona/pocio/

POESIA A BARCELONA
A continuació us presentem una relació de
programes culturals, entitats i equipaments que
durant l’any duen a terme activitats al voltant de
la poesia a Barcelona.
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Centre Dona i Literatura
Pertanyent a la Universitat de Barcelona, el centre manté dos
espais per a la reflexió poètica d’autoria femenina: una taula rodona
al mes de maig i una altra a la tardor, amb les joves poetes vinculades
a la universitat. També afavoreix la crítica de poesia al seu espai
web Lletra de Dona.
www.ub.edu/cdona

Projectes poètics sense títol - propost.org
Entitat independent dedicada a la poesia contemporània i els seus
terrenys de fusió. Entre 2000 i 2004, va organitzar el festival
PROPOSTA (http://propost.org/proposta). Actualment genera
activitats d’investigació poètica i xarxes de treball amb altres entitats
de la resta del món, a banda de dedicar esforços a l’edició i la
difusió de la poesia experimental actual.
Ap. 34.101. 08080 Barcelona
http://propost.org
endins@propost.org

La PAPA (L’Associació de Performers, Artistes
i Poetes Associats)
Associació d’artistes i poetes de caràcter operatiu i instrumental
que pretén interactuar en la cultura del nostre temps i de la nostra
ciutat, tot divulgant i creant canals de difusió per a la poètica i l’art
d’avantguarda. Presenta recitals, happenings i esdeveniments de
polipoesia, projeccions de videopoesia i ciberpoesia, exposicions
i altres activitats. Actualment, organitza el 15è Festival de Poesia
de Barcelona: Homenatge a Jordi Pope, el dissabte 26 de maig,
i el CyberPoem: 4a Mostra de Poètiques Digitals, el dissabte 27
d’octubre, tots dos al Centre Cívic Torre Llobeta.
Tel. 635 233 275    lapapa@lapapa.org
www.lapapa.org www.barcelonaattractions.com
www.cyberpoem.com
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Mujeres y Letras
Organitza anualment unes jornades poètiques que aquest any
tindran lloc a la Casa del Llibre els dies 8 i 9 de novembre amb el
títol «La generació dels seixanta i la seva visió de la realitat».
mujeresyletras@hotmail.com

DELIRIO - Associació per a la Difusió
de les Arts
És una matriu de creació, col·laboració i difusió de les arts, en
especial el teatre i la poesia. Manté un línia d’investigació des de
la qual s’afavoreix el diàleg entre els diferents llenguatges artístics
i la seva situació dins la quotidianitat. La seva finalitat és la bellesa,
que defensa com un bé de primera necessitat.
C. de la Riereta, 32, àtic 2a. 08001 Barcelona
iulia_bel@yahoo.es

Taller de Creació Poètica de la Plaça
del Bonsuccés
Coordinat per Gustavo Vega, aquest grup es reuneix setmanalment
i du a terme creacions tant de poesia textual com visual i d’acció.
Ha realitzat, a més d’exposicions i esdeveniments, publicacions
en forma de llibre, com també l’edició de la revista Quaderns de
la Plaça del Bonsuccés.
poesia-taller@ya.com
Tel. 93 212 78 01

Museu de Poesia de Catalunya (MUPOCAT)
L’Associació Promotora del Museu de Poesia de Catalunya és una
entitat sense afany de lucre que vol servir de plataforma per a totes
les veus que no disposen d’un espai públic o privat per donar a
conèixer la seva obra. És una entitat oberta a tothom que hi vulgui
participar.
Centre Cívic Pati Llimona
C. de Regomir, 3. 08002 Barcelona
Tel. 93 268 47 00
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Col·lectiu d’Artistes de Sants
El grup Sants Porta Oberta a la Poesia, del Col·lectiu d’Artistes de
Sants, organitza diferents recitals poètics en col·laboració amb les
entitats dels barris de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.
Tel. 93 330 85 02

El Laberinto de Ariadna
Grup de poesia que es reuneix dos cops al mes en una tertúlia
poètica al carrer de la Canuda, 6, 6è pis. Publica trimestralment
un plec de poesia.
Ap. de correus 7. 08860 Castelldefels
Tel. 93 377 86 81 laberintodeariadna@hotmail.com
www.ariadna.sitio.net

Otras Voces
Grup de dones poètiques que entenen la poesia com la forma
d’estar presents en la vida. Performances, recitals i escriptura
creativa.
Tel. 93 439 6690 poramoralartenora@yahoo.es

Amics de la Poesia del Casc Antic
Activitats literàries amb trobades poeticomusicals el primer i segon
dimecres de mes i l’últim dimarts. També celebra el Certamen
Literari del Casc Antic, convoca els Jocs Florals de Ciutat Vella i
publica una revista mensual relacionada amb temes poètics i
literaris.
Centre Cívic Pati Llimona
C. de Regomir, 3. 08002 Barcelona
Centre Cívic Convent de Sant Agustí
C. del Comerç, 36. 08003 Barcelona
Tel. 93 300 84 83
amicspoesia@hotmail.com



52

Associació Cultural El Cor de l’Art
Aquesta associació organitza tertúlies poètiques i recitals cada
dimarts, de 18.30 a 20.30 h. Entre els assistents hi ha professionals
rellevants del món del teatre, la ràdio i el doblatge. Durant el curs
organitza també alguns festivals d’homenatge a diferents poetes.
Casa del Mar. C. d’Albareda, 1-13. 08004 Barcelona
Tel. 650 334 097

Depoètica
Recitals trimestrals amb edició d’un llibre.
Casa Elizalde. València, 302. Tel. 93 758 85 71
adrianaferran@yahoo.es

Espai Mallorca
Cada mes conviden tres poetes de les Balears o que hagin publicat
a les Illes per parlar de poesia i llegir els seus poemes. L’objectiu
de l’Espai Mallorca és donar a conèixer els productes culturals de
les illes Balears, promocionar-ne els artistes i escriptors, i crear
vincles i intercanvis culturals amb Catalunya.
C. del Carme 55. 08001 Barcelona. Tel. 93 442 91 93
info@espaimallorca.org - www.espaimallorca.org

Llibreria Pròleg
Llibreria especialitzada en autores. Es fan presentacions de llibres,
recitals poètics i tallers d’escriptura creativa i lectura crítica.
C. de la Dagueria, 13. 08002 Barcelona. Tel. 93 319 2425
llibreriaproleg@llibreriaproleg.com - www.llibreriaproleg.com

Associació Cultural Heliogàbal
Organitza anualment dos Trimestres de Poesia els dissabtes al
vespre, amb dedicació a grans autors de les lletres catalanes i
autors novells, i amb la realització de nits temàtiques i nits d’autors
rellevants de la literatura universal. Edita un DVD dedicat als dos
cicles trimestrals de cada any.
C. de Ramón y Cajal, 80
Tel. 93 284 17 71
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L’Aventura de Llegir
Programa cultural i de foment de la lectura de les biblioteques de
Barcelona, que ofereix durant tot l’any activitats al voltant de la
poesia.
Consorci de Biblioteques de Barcelona
La Rambla, 99. 08002 Barcelona. Tel. 93 316 12 42
biblios@mail.bcn.es - www.bcn.es/biblioteques

Biblioteca Guinardó - Mercè Rodoreda
Aquesta biblioteca ha apostat, amb la col·laboració de l’Aula de
Poesia de Barcelona, pel món de la poesia programant diverses
activitats, com ara el cicle permanent «De pensament, paraula i
obra», i creant un Club de Poesia, grup de lectors que llegeixen i
comenten llibres.
C. de les Camèlies, 76-80. 08024 Barcelona. Tel. 93 435 31 70
b.barcelona.mr@diba.es

Districte de les Corts
Organitza els Jocs Florals del districte amb l’objectiu de promoure
la composició poètica.
Informació: Can Bacardí. Trav. de les Corts, 94. Tel. 93 448 98 25
cccandeu@bcn.cat

Districte de Sarrià-Sant Gervasi
Ofereix el programa de passejades literàries El rastre de la paraula
amb els recorreguts «Observadors de la realitat», del Putget a
Sarrià; «Sarrià poètic», un recorregut per Sarrià i les Tres Torres;
«Del Turó del Putget al Parc de Monterols», dos turons privilegiats;
«Vilajoana, darrer port de Verdaguer», des de Sarrià fins a Vallvidrera.
En tots els casos es recorren llocs de memòria històrica dels autors
i les autores relacionats amb el territori per la seva biografia o la
seva creativitat. També hi ha la «Ruta Foix», organitzada per la
Fundació J. V. Foix.
Informació i inscripcions: Espai Cultural Pere Pruna.
C. de Ganduxer, 130. Tel. 93 418 65 37
espaiperepruna@espaiperepruna.org
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Centre Cívic Pati Llimona
Acull grups de poesia amb programació periòdica d’activitats
poètiques.
C. de Regomir, 3. 08002 Barcelona. Tel.93 268 47 00
patillimona@transit.es

Centre Cívic de Sarrià
Acull un grup de poesia que es reuneix cada dimecres a les 17.30
h per practicar la lectura, la recitació i la composició de poesia, i
que també organitza recitals oberts l’últim dimecres de cada mes
a les 17 h.
C. d’Eduardo Conde, 22-42. 08034 Barcelona. Tel. 93 256 27 20
ccsarria@qsl.es

Centre Cívic Taxonera
Presenta Al Voltant de la Paraula, trobades mensuals de lectura i
reflexió sobre la poesia i la seva relació amb altres manifestacions
artístiques com el cinema, la pintura...
C. d’Arenys, 75. 08035 Barcelona. Tel. 93 429 12 05
www.centreshg.net/taxonera

Associació Col·legial d’Escriptors
de Catalunya
L’ACEC organitza al llarg de tot l’any a l’Aula dels Escriptors
presentacions de novetats editorials de poesia i unes reconegudes
Jornades Poètiques, de les quals aquest setembre es farà la VII

edició, enguany d’àmbit internacional com a celebració de la Fira
de Frankfurt. Va iniciar el 2000 una sèrie d’enregistraments
audiovisuals de poetes, tant en llengua catalana com castellana,
que enguany arribarà al DVD núm. 63.
C. de la Canuda, 6, 6è. 08002 Barcelona. Tel. 93 318 87 48
secretaria@acec-web.org - www.acec-web.org
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Associació d’Escriptors
en Llengua Catalana
L’AELC presenta Poesia i copes, activitat cultural i social centrada
en la lectura de poemes d’autors de llarga trajectòria i poetes
joves, en un ambient informal i distès, amb periodicitat mensual,
a les 19.30 h. Les trobades es fan a l’Espai Mallorca.
C. de la Canuda, 6, 5è. 08002 Barcelona
escriptors@aelc.cat - www.escriptors.cat

Escola d’Escriptura i Humanitats
de l’Ateneu Barcelonès
A més d’organitzar cursos d’escriptura literària, tant de prosa com
de poesia, l’escola celebra cada any un certamen literari que premia
les millors obres en prosa i en vers, en català i en castellà. Els
alumnes editen la revista Atenea, dedicada en part a la poesia.
C. de la Canuda, 6. 08002 Barcelona. Tel. 93 317 49 08
escolaescriptura@ateneubcn.org - www.ateneubcn.org

Aula de Escritores
Escola literària que, pel que fa al gènere poètic, proposa una
formació basada en tallers i cursos de nivell i dinàmica molt
diferenciats, per adequar els grups a cada necessitat individual.
Per a la difusió dels textos de l’alumnat, s’organitzen cicles de
lectures i es proposen concursos literaris, i es recullen els poemes
de més qualitat en l’antologia anual de l’editorial Hijos del Hule.
C. de Sant Lluís, 6, baixos. 08012 Barcelona
Tel. 93 210 25 68 / 677 72 79 98
info@auladeescritores.com - www.auladeescritores.com

Centre Cívic Matas i Ramis
Acull el Grupo de Poetas Fina Palma d’Horta, que fa una tertúlia
poètica cada dijous de 19 a 21 h i diversos recitals al llarg de l’any,
i que convoca un concurs de poesia.
C. de Feliu i Codina, 20. 08031 Barcelona
Tel. 93 407 23 56



graella d’activitats

Dijous 3
19 h
Revista Caminada de
Poeciència. «...la ciència ens fa
caminar i la poesia ens fa cantar
mentre caminem». Amb Miquel
Àngel Marín, Eduard Carmona,
Caterina Canyelles, Mireia Mata,
Marcel Casellas, Xènia Dyakonova,
Francesc Gelonch, Jordi Nopca,
Martí Sales i Matthew Tree.
Quanticoordinació i camapresen-
tació: Carles Hac Mor i Ester Xargay
Museu de Ciències Naturals
de Barcelona. Edifici de Zoologia
(Parc de la Ciutadella)

22 h
Recital inaugural de BCN Poesia
2007: Mestres de la paraula.
Amb Joan Margarit, Luis Muñoz,
Francesc Parcerisas, Pere Pena
i Luis Antonio de Villena.
Verger del Museu Frederic Marès
(pl. de Sant Iu, 5-6)

Divendres 4
19 h
Sonetomania. Recital participatiu
en homenatge al sonet, amb Miquel
Desclot, Gerard Vergés i Imma
Colomer.
Presentació: D. Sam Abrams.
Jardí de l’Hotel Petit Palace Ópera
Garden (la Boqueria, 10)

21 h
PoetArtista. Recital de poesia
i videocreació amb Nora Arcarola,

Mari Chordá, Marta Darder, Pilar
Parcerisas, Ester Xargay, Maite
Bermúdez, Elena Calle, Susanna
Carreras, Viviana García-Besné,
Carmen G. Martínez i Anna Torres
(també imatges i poemes de Felicia
Fuster, i homenatge especial a
Yael Langella).
La Sala Gran del Centre de Cultura
de Dones Francesca Bonnemaison
(Sant Pere Més Baix, 7)

22 h
Loquillo i Gabriel Sopeña a la
plaça del Rei. Concert recital amb
la col·laboració de Sabino Méndez,
Carlos Zanón i un grup format per
Jaime Stinus (guitarra), Igor Pascual
(guitarra), Josep Simón Ramírez
(baix)i Laurent Castegnet (bateria).
Plaça del Rei

24 h
Accidents Polipoètics. Recital de
Xavier Theros i Rafael Metlikovez.
Pati del Palau de la Virreina
(La Rambla, 99)

Dissabte 5
10-20 h
Domini màgic: Marató Poètica
en homenatge a Joan Vinyoli.
Per participar en la lectura de
poemes, cal fer inscripció prèvia
per telèfon (93 481 33 10) o per
correu electrònic (jvalls@llibreriacata
lonia.com; mcolomer@llibreriacata
lonia.com). Llibreria Catalònia
(rda. de Sant Pere, 3)



del 3 al 9 de maig de 2007

Mitjans de comunicació patrocinadors oficials

Amb la col·laboració de

Organització Institut de Cultura de Barcelona
Coordinació i assessorament literari David Castillo i Ester Xargay
Coordinador dels Jocs Florals de Barcelona D. Sam Abrams
Direcció del XXIII Festival Internacional de Poesia de Barcelona
Víctor Obiols
Cartell original Narcís Comadira

Entrada lliure a totes les activitats del programa oficial, excepte al Festival
Internacional de Poesia de Barcelona

Venda d’entrades per al Festival Internacional
de Poesia de Barcelona
Preu de l’entrada: 6 €
Taquilles del Palau de la Virreina:
de dimarts a dissabte, d’11 a 20 h
Taquilles del Palau de la Música: de dilluns a dissabte, de 10 a 21 h
Tel-Entrada: 902 101 212, i a totes les oficines de Caixa Catalunya

SI VOLEU MÉS INFORMACIÓ:

Oficina d’Informació Cultural del Palau de la Virreina
La Rambla, 99
08002 Barcelona
De dilluns a dissabte, de 10 a 20 h, i diumenges, d’11 a 15 h

Telèfon 010 Barcelona Informació
De dilluns a dissabte, de 8 a 22 h
0,55 € més IVA / 3 minuts o fracció

www.bcn.cat/barcelonapoesia

Edició: Institut de Cultura de Barcelona
Disseny gràfic: La Factoria dels Anuncis
Assessorament lingüístic: Caplletra Mitjà de comunicació associat LA
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19.30 h
L’Ateneu a cau d’orella.
Experiències íntimes de poesia,
coordinades per Imma Colomer i
Sergi Jové.
Ateneu Barcelonès (Canuda, 6)

20 h
Jove poesia aragonesa. Amb
Manuel Vilas, Brenda Ascoz,
Almudena Vidorreta, Ignacio Escuín
i Ángel Petisme.
Verger del Museu Feredric Marès
(pl. de Sant Iu, 5-6)

22 h
Voces del Extremo (poetes
andalusos d’ara). Amb Antonio
Orihuela, Eladio Orta, David Pielfort,
Daniel Macías, Isabel Pérez
Montalbán, Lauri Garrido (cante) i
Antonio R. Caballero (guitarra).
Verger del Museu Frederic Marès
(pl. de Sant Iu, 5-6)

24 h
Electrospoken World. Espectacle
de música i literatura: Cortázar,
Papasseit & Rulfo vs. AFX Twin,
Balago & Fibla. Amb Pablo Maffi
(DJ), Tatiana Halbach i Soren
Christensen (suport visual).
Pati del Palau de la Virreina
(La Rambla, 99)

Diumenge 6
11 h
Poesia i ciència. Visita guiada al
Jardí Botànic, amb l’Associació
d’Amics del Jardí Botànic. El Jardí
celebra durant tot el dia jornada de
portes obertes.

12 h
Poesia i ciència. Recital amb Enric
Casasses i Jesús Lizano.
Jardi Botànic (Dr. Font i Quer, 2,
darrere de l’Estadi Olímpic Lluís
Companys)

18 h
Rap, nous poetes urbans. Recital
concert amb els grups Abstinència
Social, Absolut Vodka, El Gran Nido
«La familia» i Yaina.
Plaça de la Mercè

19 h
Trenta anys de la companyia de
titelles de Jordi Bertran.
Amb la participació de Pep Bou
(il·lusionista), Tortell Poltrona
(pallasso) i Mina, Pep Gómez i Paula
Paz (titellaires).
Presentació: Pepe Otal.
Pl. de Sant Felip Neri

22 h
Poetes de l’Alguer. Amb Antoni
Cano, Antoni Coronzu, Carles
Demartis, Enrica Ferreccio, Carles
Sechi i la cantautora i poetessa
Franca Massu.
Verger del Museu Frederic Marès
(pl. de Sant Iu, 5-6)

Dilluns 7
19 h
Cor meu, el món: homenatge
a Jordi Sarsanedas.
Amb Montserrat Abelló, Màrius
Sampere, Bartomeu Fiol, Jaume
Pont i Carles Torner. Presentació:
D. Sam Abrams. Institut d’Estudis
Catalans (Carme, 47)

19.30 h
Amputatio. Poesia francesa.
«La poesia moderna, de Rimbaud
a Houellebecq, passant per
Baudelaire, es troba en un meta-
hospital-clínico-psiquiàtric
agonitzant...».
Direcció: Jordi Faura i Abel Coll.
Vestíbul del Teatre Romea
(Hospital, 51)

22 h
Del poeta de Barcelona al poeta
de Nova York: homenatge a John
Ashbery. Recital coordinat per
Jordi Valls, designat l’any passat
com a Poeta de la Ciutat. També
hi participen D. Sam Abrams
i Eduardo Moga.
Auditori del MACBA
(pl. de Joan Corominas, s/n)

Dimarts 8
11-19 h
Jornades de Poesia i
Mestissatge 2007: els poetes
revisen la crítica. Conferències,
taules rodones i lectura de poemes,
amb Juan Antonio Masoliver
Ródenas, Arnau Pons, Luisa
Castro, José Ramón Trujillo, Esther
Zarraluki, Blanca Vilela, Blanca
Andreu i Francesc Parcerisas.
Aula Magna de la Universitat
de Barcelona (Gran Via, 585)

19 h
Jocs Florals de Barcelona. Inclou
el lliurament del premi Jocs Florals,
balanç poètic del 2006, lectura de

poemes (amb Montserrat Abelló,
Màrius Sampere, Carles Camps
Mundó, Marc Granell, Ponç Pons,
Isidre Martínez Marzo, Joan Elies
Adell i Jordi Llavina) i l’actuació
del pianista José Enrique Bagaria.
Saló de Cent de l’Ajuntament de
Barcelona

20 h
Poesia de l’illa. Poetes
menorquins. Amb Ponç Pons,
Jamie Preto Hepworth, Tomeu
Truyol i Biel Pons.
Ateneu Barcelonès (Canuda, 5)

Dimecres 9
21 h
Festival Internacional de Poesia
de Barcelona. Amb Tanella Boni
(Costa d’Ivori), Yolanda Castaño
(Galícia), Numa Diakité (Burkina
Faso), Àngels Gregori (València),
Linton Kwesi Johnson (Jamaica),
Ferhat Mehenni (Algèria), Dolors
Miquel (Catalunya), Pere Rovira
(Catalunya), Amadou Lamine Sall
(Senegal), Francisco Segovia
(Mèxic) i Jordi Valls (Catalunya).
Direcció: Victor Obiols. Música:
Jules Bikoko (Camerun). Preu de
l’entrada: 6 €.
Palau de la Música Catalana (Francesc
de Paula, 2)


