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Un moment important en la intensa relació que
Barcelona ha mantingut sempre amb la poesia és
la represa dels Jocs Florals l’any 1859, de la qual
enguany se celebren els 150 anys. I, aprofitant
l’efemèride, obrim la Setmana de Poesia amb
aquesta iniciativa literària.
La ciutat és plena de places i carrers amb noms
de poetes clàssics i contemporanis i, alhora, els
poemes són plens de referències a Barcelona.
Sabem que som al rovell de l’ou d’un dels espais
que ha entrat dins l’imaginari literari. Per aquest
motiu i per la combinació entre modernitat
i tradició que té el gènere, estem molt contents
que cada mes de maig nombrosos indrets de la
ciutat s’omplin de veus, de llengües i d’accents
de tota mena.
Al maig, Barcelona és sinònim de poesia.
Jordi Hereu
Alcalde de Barcelona
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En aquesta edició, Barcelona Poesia celebra la
vitalitat de la nostra poesia. Ofereix una bona
representació de la nova generació d’autors i
també dels que han marcat el camí a seguir. Des
d’una jornada inaugural amb dos degans dels
versos a casa nostra, Montserrat Abelló i Gerard
Vergés, fins a un grapat de recitals amb els joves
que han aparegut en les antologies recents,
Pedra foguera i Quàntiques. Repassem les
avantguardes en un homenatge nocturn a Joan
Brossa, amb alguns dels principals exponents de
la poesia visual, experimental i sonora. Músics,
glossadors, poetes, traductors, col·leccions de
poesia com la de Tusquets i poetes periodistes
desfilen, entre moltes altres propostes, per
les places i els teatres de la ciutat a la qual us
convoquem. Des dels Jocs Florals fins al Festival
Internacional de Poesia, cada dia tenim una
atapeïda agenda d’actes, en la qual esperem
que us pugueu sentir reflectits.
Barcelona és una ciutat poètica: us convidem
a omplir-la de veus que esdevinguin poemes.
Jordi Martí
Delegat de Cultura
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Dijous 21 de maig

Dijous 21 de maig

150 anys de JOCS FLORALS
de BARCELONA

A les 18.30 h
Saló de Cent de l’Ajuntament
de Barcelona.
Plaça de Sant Jaume

Els Jocs Florals de Barcelona
compleixen 150 anys en el
mateix marc, el Saló de Cent, on
va tenir lloc la represa històrica
l’any 1859. L’Ajuntament de
Barcelona, en aquell moment
de la Renaixença, va recuperar
aquest certamen medieval i li
va atorgar un paper fonamental
en la modernització de la
cultura catalana, dins dels
corrents romàntics de l’època.
Podem afirmar, sense por
d’equivocar-nos, que els Jocs
Florals de Barcelona són la
institució o la iniciativa literària
amb més tradició i més història
de la Catalunya moderna. No
hi ha dubte que la celebració
dels Jocs Florals va lligada a
la llibertat i a la democràcia.
Per això es van recuperar
novament l’any 1978 davant la
imminència de la constitució
dels ajuntaments democràtics,
després del forçós exili durant
el franquisme.
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Amb una profunda satisfacció
però sense autocomplaença,
volem celebrar els 150 anys
de la represa dels Jocs Florals
d’una manera especial, amb
el record de la dimensió
històrica del certamen i fent
una valoració de la tasca de
consolidació i projecció duta
a terme durant les últimes tres
dècades.

Al llarg de l’acte, presentat per
Àngels Bassas, es lliurarà el
Premi de Poesia Jocs Florals
de Barcelona 2009.
El guanyador esdevindrà el
Poeta o la Poeta de la Ciutat.
Enguany, també es lliurarà el
Premi Extraordinari 150 anys
de Jocs Florals de Barcelona
al millor poema inspirat en
el lema tradicional dels Jocs
Florals «Fe, Pàtria i Amor».
En aquesta edició actuen com
a mantenidors Bartomeu Fiol,
Isidor Cònsul, Andreu Gomila,
Joan Navarro i Susanna Rafart.
El jurat del Premi Extraordinari
150 anys de Jocs Florals de
Barcelona està format pels
mestres en gai saber Jordi
Pàmias, Màrius Sampere
i Olga Xirinacs.
L’acte es completarà amb
una lectura de poemes a
càrrec dels autors següents,
tots ells premiats als Jocs

Florals de Barcelona: Antoni
Vidal Ferrando, Ponç Pons,
Quim Español, Manuel
Forcano, Lluís Calvo, Sebastià
Alzamora, Joan Elies Adell,
Jordi Julià, Jordi Valls
i Maria Josep Escrivà.
Així mateix, el Poeta de la
Ciutat 2008, Josep Lluís Aguiló,
recitarà un poema escrit
per ell especialment per a la
commemoració, i s’estrenarà
una nova versió de l’Himne
de Joan I, obra de Joan Albert
Amargós.
En acabar l’acte es lliurarà als
assistents el llibre dels Jocs
Florals de Barcelona 2009,
amb el resum de l’any poètic
2008 a càrrec de Jordi Llavina
i un article de D. Sam Abrams
sobre els llibres guanyadors
dels Jocs Florals de Barcelona
des del 1994, i un llibret
commemoratiu amb un text
inèdit d’Agustí Bartra sobre els
Jocs Florals de Barcelona.
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Dijous 21 de maig

Dijous 21 de maig

A les 11.30 h
Aula Magna de la Universitat de Barcelona.
Gran Via de les Corts Catalanes, 585

A les 19 h
Jardins Romàntics
de la Universitat de Barcelona.
Gran Via de les Corts Catalanes, 585

xv Jornades de Poesia
i Mestissatge
«La poesia i la filosofia»
Les xv Jornades de Poesia i Mestissatge, enguany giraran al voltant
del binomi poesia i filosofia. Dues formes de coneixement a través
de les quals podem entrar en contacte amb els problemes radicals
de l’existència i de l’essència de la condició humana. Durant les
jornades s’explorarà la situació actual d’aquests dos àmbits de
pensament i creació tan relacionats, i s’impulsarà un debat d’altura
a l’entorn de les línies mestres estètiques de la poesia més recent a
Catalunya i l’Estat espanyol.
11.30 h
Aula Magna de la UB

17 h
Aula Magna de la UB

Ponència inaugural
Jose Antonio Marina

Poesia i filosofia:
l’actitud moral de
l’escriptor
Taula rodona amb Sergio Gaspar,
Clara Janés i Antoni Marí.

Presentació a carrec de Lourdes
Cirlot i Jordi Virallonga.
12.30 h
Aula Magna de la UB

Poesia i filosofia:
el gest de l’escriptura
Taula rodona amb Diego Jesús
Jiménez, Esperanza Ortega
i Màrius Sampere.

Lectura poètica
Amb aquesta lectura conjunta, que aplegarà un nombrós grup de
poetes, es clouen les XV Jornades de Poesia i Mestissatge.
Amb la participació de Diego Jesús Jiménez, Sergio Gaspar,
Clara Janés, Esperanza Ortega, Antoni Marí, Eduard Sanahuja
i Jordi Virallonga
Presentat per José Antonio Arcediano.
Amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona, l’Institut de Cultura
de Barcelona, la Institució de les Lletres Catalanes, la Direcció General
del Llibre, i Arxius i Biblioteques del Ministeri de Cultura.

Organitza:

Coordinada per Eduard Sanahuja.

Amb la col·laboració de:

Coordinada per José Antonio
Jiménez Navarro.
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Dijous 21 de maig

Dijous 21 de maig

A les 20 h
Verger del Museu Frederic Marès.
Plaça de Sant Iu, 5-6

A les 22 h
Verger del Museu Frederic Marès.
Plaça de Sant Iu, 5-6

Veus i paraules
improvisades del cant
valencià d’estil

Homenatge
a Gerard Vergés

Una vegada més, s’evidencia la riquesa de la tradició de la poesia
cantada. Podrem escoltar les diferents formes musicals de
l’anomenat cant valencià d’estil, en què l’exuberància sonora del
cant fa maridatge amb l’enginy del vers improvisat. El versador
valencià és la figura encarregada d’inventar els versos i de
dictar-los a cau d’orella al cantador. Josemi Sánchez així ho farà,
tot responent amb ironia a qualsevol tema proposat pel públic.
Gaudirem, doncs, amb la força engrescadora d’una tradició
versaire que, tot i haver-se conservat al llarg del temps, a hores
d’ara busca nous espais d’expressió.
Amb la participació de: Josemi Sánchez (versador),
Josep Aparicio Apa (cantador), Trini Carballo (cantadora),
Pau Puig (saxo soprano), Pep Juste (guitarró i dolçaina),
Cristóbal Rentero (guitarra i tabal).

Amb la col·laboració de:
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El tortosí Gerard Vergés (1931) ha estat un dels referents
indiscutibles de la poesia catalana dels anys vuitanta, quan va
guanyar el premi Carles Riba amb L’ombra rogenca de la lloba.
Va ser una aparició tardana, però que va consolidar, de seguida
i sense fer soroll, un univers que, vist amb perspectiva, enlluerna.
El premi Josep Pla o les traduccions de Shakespeare han estat
altres dels moments culminants de la seva trajectòria. Hem volgut
retre-li un homenatge amb la presència d’una selecció dels millors
poetes peninsulars i de dos dels crítics que més suport li han
donat.
Paraules preliminars: D. Sam Abrams i Ramon García Mateos.
Recital amb la participació de: Montserrat Abelló, Dionisio Cañas
i Manuel Rivas.

Amb la col·laboració de:
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De dijous 21 a dimecres 27 de maig

Fins divendres 5 de juny

Taller de poesia

Poesia visual
contra
la violència
de gènere

per aprendre els recursos
i les tècniques dels poetes

L’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès i el Grup de Recerca
POCIÓ (Poesia i Educació) proposen vuit tasts dels recursos i les
tècniques poètiques més rellevants del moment, per gaudir d’una
bona lectura o per aprendre a crear textos poètics propis.
21 de maig
L’emoció traduïda en ritme
(Laura López)
De la poesia oral a la poesia
sonora (Lis Costa)

26 de maig
La paraula amb vida: la poesia
a l’escenari (Josep Pedrals)
De la poesia visual als objectes
poètics (Glòria Bordons)

25 de maig
L’estil poètic: trets personals
en la poesia (Xènia Dyakonova)
Artefactos poéticos digitales
(Álvaro Ardévol)

27 de maig
Mundo interior y lenguaje
poético (Teresa Martín Taffarel)
La imatge en el poema
(Francesc Parcerisas)

Organitza:

Les sessions es duran a terme
a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès
(carrer de la Canuda, 6)
i a l’Espai d’Exposició de la Fundació Joan Brossa
(carrer de Provença, 318, baixos)
de 19 a 21 h
Cal inscripció pèvia a la Secretaria de l’Escola d’Escriptura.
Admissió segons estricte ordre d’inscripció.
16

Fins al 5 de juny
Biblioteca Ignasi Iglésias Can Fabra.
Carrer del Segre, 24-32

Exposició-projecció del llibre
virtual Poesia visual contra
la violencia de género, obra
col·lectiva nascuda arran
de la convocatòria de l’equip de
poesia visual del Taller del Sol
/ Boek861 (www.boek861.com),
coordinat per César Reglero
i Edu Barbero, que recull
l’aportació de 160 autors de
15 països.
Realització de l’audiovisual:
Ramon Rubio i Carme Juliana.

Organitza:
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i també...
Fins al 27 de maig
de 9.30 a 13 h i de 18 a 20 h
Escola Casp.
Carrer de Casp, 25

Casp 25 - poesia visual
Seguint una llarga tradició de
contacte entre els alumnes
i la poesia, ininterrompuda
des de l’any 1978, es presenta
l’exposició de poemes visuals
fets per l’alumnat d’aquesta
escola.

(Per fer visites de grups cal trucar
al centre: 93 318 37 04.)

Fins al 27 de maig
Biblioteca Rector Gabriel Ferrater.
Carrer de Jordi Girona, 1-3

Jocs Florals,
els exemplars
Exposició d’exemplars dels Jocs
Florals celebrats a Barcelona
des de l’any 1859 fins al 1936.
I també dels Jocs Florals
celebrats en altres localitats
catalanes, com ara Sant Feliu
de Codines, Badalona, Sant
Cugat del Vallès o Cornellà de
Llobregat, entre altres.
La Biblioteca també posa a la
disposició dels internautes
la possibilitat d’accedir al seu
fons de poesia catalana a: http://
bibliotecnica.upc.edu/bib160/
colleccions/poesia/home/home.asp
18

i també...
A partir del dia 21
Granja de Gavà.
Carrer de Joaquim Costa, 37

Instal·lació
a la Granja de Gavà
Instal·lació poeticovisual Ciento
volando, de l’artista Paloma
Rodríguez. Les paraules alades
surten de la gàbia i volen...
A partir del dia 21
Bar Cafè Horiginal.
Carrer de Ferlandina, 29

Instal·lació Roja
Proposta visual de l’artista
Paloma Rodríguez que ocupa
les vitrines de l’entrada a
l’establiment, amb quatre
autoretrats de la sèrie Roja
i un poema del mateix títol.
A les 12 h (i fins a les 23 h)
La Xina A.R.T.
Carrer del Doctor Dou, 4

Recitales improvisados
de Ramón Pereira
Amb el grup musical Laboratori
Teatral Patates amb Suc.

A les 17 h
Sala M. Aurèlia Capmany
del Centre Cívic Pati Llimona.
Carrer del Regomir, 3

vii Certamen Literari
del Casal Municipal de
Gent Gran Pati Llimona
Lliurament dels premis
d’aquest certamen que implica
tots els casals de gent gran de
Ciutat Vella i que premiarà els
treballs lliurats al llarg del mes
d’abril als casals municipals de
gent gran del districte.
A les 19 h
Centre de Cultura de Dones
Francesca Bonnemaison.
Carrer de Sant Pere més Baix, 7

Sargit
Espectacle poètic bilingüe
consistent en el joc que resulta
de teixir amb poemes un
entramat emocional pròxim
i assequible.
Amb les actrius Carla Carissimi,
Montse Català, Marta Colomer,
Rosi Díaz, Montse G. Sagués,
Gemma Julià, Filomena
Martorell, Teresa Méndez, Rosa
Nicolàs i Mercè Pau.
Direcció: Imma Colomer.

Organitza: II Congrés de les Dones
de Barcelona

A les 19.30 h
Bar Nostromo.
Carrer de Ripoll, 16

Lectura poética
Amb la participació dels
poetes següents: Alex Chico,
Juan Salido-Vico, Annelisa
Addolorato, J. Ricart, Jennifer
Echevarría, Jade, Araceli Palma
i Josep Anton Soldevilla.
Presentació i coordinació:
Goya Gutiérrez i Agustín Calvo
Galán.
A les 19.30 h
FNAC Triangle.
Plaça de Catalunya, 2-4

Presentació
de Refraccions
Es presenten dos nous volums
de la col·lecció Refraccions
(Servei de Publicacions de
la UAB): Como cada jueves.
Poesía emergente en La Habana,
editat per Aries Morales (Aula
de Poesia Nicolás Guillén de
l’Havana), i Evidències cel·lulars.
Poesia emergent a Catalunya,
editat
per Jaume C. Pons Alorda
(Xarxa uniVersos).
Organitza: QUARKpoesia
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Dijous 21 de maig

i també...

i també...

A les 20 h
Centre Cívic Sagrada Família.
Carrer de Provença, 480

A les 20.30 h
La Casa Elizalde.
Carrer de València, 302

A les 21.30 h
Granja de Gavà.
Carrer de Joaquim Costa, 37

Poèsica
Mercedes Delclós (veu i
composició vocal) protagonitza,
acompanyada de Laura Moral al
piano, un recital de poemes de
diferents autors del grup de
poetes d’Acció Poètica
de l’Escola d’Escriptura de
l’Ateneu Barcelonès, així com
de diferents textos de les
escriptores Laura López,
Teresa Martín Taffarel
i M. Mercè Marçal.

Poesia dramatitzada
a la Casa Elizalde
Recital de poesia dramatitzada
basat en textos de Miquel
Martí i Pol que posa èmfasi
en la faceta més intimista de
l’autor. La poesia dramatitzada
de l’espectacle Potser ja seré
lluny toca els grans temes
que van marcar la seva vida i,
inevitablement, la seva poesia.
Proposta naturalista
i poètica al mateix temps.

Poesia a la Granja
de Gavà
Javier Amilibia presenta
No hay tanto tiempo sin título.

A les 20 h
Sala M. Aurèlia Capmany
del Centre Cívic Pati Llimona.
Carrer del Regomir, 3

A les 21 h
Albricias Associació Cultural.
Carrer del Robí, 5

Lectura poètica
Amics dels àngels
El Museu de Poesia de
Catalunya organitza aquest
recital amb presentació de
María Carmen Soler i lectura
de diferents poemes a càrrec
d’Antonieta Cervair, Maria
Concepció Folch, Pedro Sánchez
i Laura Torres.
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A les 22 h
Multimèdia La PAPA.
Carrer de Tapioles, 12

Poètiques soterrades:
Romances de ciego
Titelles i poesia amb Andrea
Lorenzetti i Pep Gómez.

Micròfon obert
en circuit tancat
Petit esdeveniment poètic
incontrolat. Acció sonora
maquinada per Eva Fàbregas,
Sabel Gavaldon i Josep Pedrals,
amb la guitarrítmia de Daniel
Gutiérrez.
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Divendres 22 de maig

Divendres 22 de maig

A les 17 h
Estudi 31 de Ràdio 4.
Carrer de Roc Boronat, 127-131

A les 20 h
Casa Amèrica Catalunya.
Carrer de Còrsega, 299, entresòl

A les 20 h
Caseta del Migdia.
Mirador del Migdia, s/n. Muntanya de Montjuïc

Poesia pels
sentits
a Ràdio 4

Conversant
amb José
Emilio
Pacheco

Joc partit

Dins el programa La ràdio dels
sentits, Pau Duran i Andreu
Viñas ens proposen una lectura
amb tres poetes catalans
vinculats a l’organització de
la Setmana de Poesia: Jordi
Virallonga, Ester Xargay
i David Castillo. Una hora de
ràdio en directe per escoltar
poesia amb tots els sentits.
Si hi voleu assistir com a públic,
cal enviar un correu electrònic a
radio4@rtve.es
En sortireu amb un regal.

Amb la col·laboració de:
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El poeta i escriptor mexicà
José Emilio Pacheco, una de
les grans veus de les lletres
llatinoamericanes, conversarà
sobre la seva obra amb el
també poeta i editor equatorià
Mario Campaña. Pacheco ha
cultivat tots els gèneres literaris
i ha compartit treballs amb els
noms més rellevants del món
intel·lectual mexicà, com ara
Octavio Paz o Carlos Monsiváis.
Com a pròleg del Festival
Internacional de Poesia, dedicat
enguany a Iberoamèrica,
el convidat delectarà els
assistents recitant alguns dels
seus poemes.

L’hora del crepuscle és una bona hora per recitar poemes.
En un espai recòndit i ple de màgia com la Caseta del Migdia
tindrà lloc un combat singular: els textos de Blanca Llum Vidal
es presentaran davant els textos d’Enric Casasses Figueres,
i viceversa. Les mirades de l’un i de l’altre es respondran, toparan,
s’enfilaran fins a la Caseta del Migdia i vora el mar aniran, més
enllà de la conversa, al joc partit. Entre els textos de l’un i els de
l’altre serà com si es teixís un tapís. Únic, fruit de la suma de tot
allò que pugui passar abans que caigui la nit.

Estadi Olímpic

Jardí Botànic
de Barcelona
Institut Botànic

Jardins de Joan Brossa
Bus 55
Bus Parc de Montjuïc
Funicular Montjuïc
Metro Paral·lel

Castell
La Caseta
Camí del Mar

Organitza:
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Divendres 22 de maig

Divendres 22 de maig

A les 21 h
Biblioteca Jaume Fuster.
Plaça de Lesseps, 20-22

A les 23 h
Palau de la Virreina.
La Rambla, 99

Tusquets i poesia:
Un camí de quaranta anys

Homenatge a Joan Brossa.
Poetes d’avantguarda

Al llarg de la seva història, l’editorial Tusquets ha dedicat un esforç
constant a difondre la poesia. Dins la seva emblemàtica col·lecció
«Marginales» trobem l’obra dels poetes més emblemàtics de
la llengua espanyola del segle xx. En el quarantè aniversari del
naixement de l’editorial, alguns dels poetes més destacats del seu
catàleg es reuneixen en una taula rodona per parlar del treball que
Tusquets ha fet al voltant del gènere poètic, del conjunt de l’obra
de cadascun d’ells i de les seves darreres novetats.

Fa deu anys de la mort de Joan Brossa, il·lusionista de les paraules,
mag de la rima, un home que va convertir en poesia tots els racons
de la vida quotidiana. Avantguardista en essència, Brossa va ser
pont i guia per a diferents generacions de poetes del país i d’arreu
del món. Diferents poetes visuals, fonètics, performers, creadors de
videopoesia i altres experiments, sempre més enllà dels límits
de la convencionalitat, s’apleguen per retre-li homenatge.

Amb la participació dels poetes Antoni Marí, Antonio Colinas,
Carlos Marzal, Guillermo Carnero i Chantal Maillard.

Amb la participació de J.M. Calleja, Xavier Sabater,
Pere Sousa, Xavier Garcia, Magda Guillén i Sebastià Jovani.

Organitza:				

Amb la col·laboració de:
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Divendres 22 de maig

Divendres 22 de maig

i també...
Fundació Joan Brossa.
Carrer de Provença, 318
Fins al 19 de juny,
de dilluns a divendres,
de 10 a 14 h i de 15 a 19 h

Josep M. Mestres Quadreny.
Música visual sense perruca
Inauguració de l’exposició, en què es mostren els darrers treballs
poètics o de música visual del compositor Josep M. Mestres
Quadreny —Cave-Canis, Mirall de sorra, Sol, Cançoner, Homenatge
a Eugenio Arias, Variacions Perejaume, etc.—, acompanyats de llibres
creats amb altres artistes —UTA, Cranc-Cranc, Lied, Kamina, Les
dents del teclat. En la música visual, el grafisme de la partitura té
prou valor per ell mateix i no requereix cap altra interpretació que
la que suggereix la seva imatge. «Si som capaços d’escoltar una
pintura, també serem capaços de veure un soroll», ens deia Joan
Brossa.

A partir del dia 22
Llibreria Pròleg.
Carrer de la Dagueria, 13

La sirena que atrapó
con su red las alegrías
És la proposta poeticovisual
que es podrà veure a l’aparador
de la llibreria. Obra de Paloma
Rodríguez.
A les 17 h (i fins a les 22 h)
Carrer del Doctor Dou, plaça
dels Àngels, plaça del Bonsuccés,
jardins del Doctor Fleming,
carrer del Pintor Fortuny, carrer
d’Elisabets

Performances poètiques
Les representacions de
Furafollas Agrupación Teatral
prenen el centre de la ciutat a
diferents espais públics del barri
del Raval.
Organitza: La Xina A.R.T.

A les 17.30 h

Acte poètic amb les
internes de Wad-Ras
Hi participaran Glòria Recarey,
Aigua Maria, Eudald Escala,
Jaume Muelas, Pepa Cantarero,
Jade, José María Pinilla i Marian
Raméntol.
Organitza: Museu de Poesia
de Catalunya

A les 18 h
Centre Cívic Pati Llimona.
Carrer del Regomir, 3

Cuentos perversos con
versos diversos
Versos que ens poden fer riure,
espantar, confondre, alegrar,
però que sempre (sempre!)
rimen. Són poemes contats.
Són contes en poema, disposats
a fer-nos gaudir d’un munt
d’històries boges! I en família.

Organitza:
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i també...
A les 18 h
CIRD.
Carrer de les Camèlies, 36-38

Jocs Florals del Centre
de Normalització
Lingüística Sarrià Sant Gervasi - Gràcia
Lliurament de guardons.
A les 18 h
Lletraferit, cafè-llibreria-galeria.
Carrer de Joaquim Costa, 43

Simetries
Presentació del projecte
Simetries amb una activitat
per al públic. Després de la
projecció s’animarà el públic
a fer un dibuix a partir d’un
poema o a escriure un poema
a partir d’un dibuix. Els treballs
fets quedaran exposats.

i també...
A les 18 h
Centre Comarcal Lleidatà.
Ronda de la Universitat, 1, 1r pis
(entrada per l’Hotel Condestable)

Depoètica
Aquesta agrupació poètica
presenta el grup musical Els
Cracs d’Andi, la Roda de Poetes
(oberta a tothom) i el grup de
gospel Nonisingers, dirigit per
Ítaca.
A les 19 h
Centre Cívic La Barceloneta.
Carrer de la Conreria, 1-9

Homenatge a Alberti
A càrrec del Grup de Teatre
Albero, dins les activitats
del Casal de Gent Gran
Mediterrània.
A les 19 h
Centre Cívic Pere Pruna.
Carrer de Ganduxer, 130

Concert de primavera
L’Orquestra de Cambra Catalana
interpretarà Vistes al mar
i Evocacions poètiques
d’Eduard Toldrà.
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A les 19 h
Llibreria Catalònia.
Ronda de Sant Pere, 3

A les 19 h
Centre Cívic Can Deu.
Plaça de la Concòrdia, 13

El Laberinto de Ariadna
Presentació del llibre El
laberinto de Ariadna, 10 años de
poesía -10 anys de poesia, que
recull els poemes publicats
en els deu anys d’existència
d’aquest col·lectiu d’escriptors.
Presentaran l’acte Florencio
Martínez i Josep Anton
Soldevila. Llegiran Maite
León, Esteban Conde, Rosa
Bruch, Florencio Martínez,
Marga Clark, Antonio García
Lorente, José Costero, Carlos
Danoz, Ambrosio, Gallego,
Araceli Palma-Gris, Juan Pablo
Martínez, María de Luis, Josep
Anton Soldevila, Helga Otero,
Alicia Aragón, Jorge Stoysich,
Sixta Tulia, Miguel Reija,
Rosa Abuchaibe,
Felipe Sérvulo, Pura Salceda,
Carmen González, Micaela
Serrano, José Luis García
Herrera, Ricardo Fernández,
Guillem Vallejo, Antonio Tello,
Ignacio Gamen i Marisa Morali.

xxxiii Jocs Florals de
Les Corts 2009
Acte de lliurament dels premis.
A les 19 h
Llibreria Pròleg.
Carrer de la Dagueria, 13

Entre Amigues
La poetessa murciana Katy
Parra i la poetessa catalana
Mireia Calafell, dues mirades
personalíssimes sobre la poesia,
es troben dins el cicle de la
llibreria Pròleg de literatura
escrita per dones. Presentació:
Luisa Fortes i Nora Almada.
A les 19.30 h
Llibreria Bertrand.
Rambla de Catalunya, 37

Les Poetes Conviden
Dins d’aquest cicle poètic de
dones, Cinta Massip convida
Rebecca Simpson.
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i també...
A les 20 h
Centre Cívic Pati Llimona.
Carrer del Regomir, 3

Perdonad si me ausento
Homenatge poètic en memòria
de Consol S. Buendía (19512008) organitzat per Veus de
Dones, Grupo Lauta, Dones
del Gornal, Tamaia i Taller
Rocaguinarda.
A les 20 h
Espai País Valencià.
Carrer de Verdi, 174, baixos

Cercant ocells
La poetessa Mari Carmen Sàez
presentarà i recitarà fragments
del seu últim llibre Cercant
ocells, premi Ciutat de Torrent
2008.
A les 20 h
Espai MX 1010.
Carrer de la Llibreteria, 7

Himnes del no-ésser
posats en veu, so
i imatge
Amb els contrapunts
improvisats del clarinet de
Miquel Àngel Marín i de la veu,
atrompetada per a l’ocasió, de
Catalina Girona, així com amb
30

i també...
el rerefons d’unes imatges
hipnagògiques, alguns dels
Himnes del no-ésser, de Carles
Hac Mor (llibre voluminós de
la col·lecció «Petits Llibres» de
March Editor), seran recitats
per l’autor i glossats a peu
d’escena per versos d’Ester
Xargay.
A les 21 h
Golferichs Centre Cívic.
Gran Via de les Corts Catalanes,
451

Tardes a les golfes Cicle de Polipoesia
Cabaret poètic que pretén
despullar-nos de les nostres
divinitats i deixar-nos en calces
emocionals. Mitjançant una
àcida lectura de textos i un
seguit d’accions poètiques
delirants, viurem una tendra
sàtira sobre els nostres
costums, maneres i sentiments
quotidians.
Intèrprets: Txus Garcia, Human
Trash, i Laura Gutiérrez, la
Pubilla Daltònica.
Cal fer la reserva prèvia d’entrada
(places limitades):
golferichs@golferichs.org
i 93 323 77 90.

A les 21.30 h
Granja de Gavà.
Carrer de Joaquim Costa, 37

Poesia a la Granja
de Gavà
Dani, Rubén (veu) i Germán
(guitarra) presenten Poesías
atribuidas a un poeta del nuevo
siglo.
A les 22 h
Multimèdia La PAPA.
Carrer de Tapioles, 12

Poètiques soterrades:
Para acabar con el juicio
de Dios
Xavier Sabater i Gonzalo
Marcuzzi ens proposen un
vídeo recital basat en l’obra
de l’escriptor francès Antonin
Artaud.
A les 22.30 h
Centre Cultural Euskal Etxea.
Placeta de Montcada, 1-3

Recital poètic a l’Euskal
Etxea
Leire Bilbao i Castillo Suárez.
Dues escriptores. Dues dones.
Dues maneres de mirar.
Oferiran un recital de poesia
sense additius, amb tota la
senzillesa.
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A les 10 h (fins a les 20 h)
Llibreria Catalònia.
Ronda de Sant Pere, 3

A les 12 h
Biblioteca Fort Pienc.
Carrer de Ribes, 14

A les 19 h (fins a les 22.30 h)
Pati del Palau de la Virreina.
La Rambla, 99

Marató poètica
en homenatge a
Joan Salvat-Papasseit
Un enemic del poble

Meitat tu,
meitat jo

Tarda
de poesia
urbana

Joan Salvat-Papasseit és més que un poeta, és un punt d’inflexió
a la literatura catalana. D’origen humil, fill orfe d’un fogoner de
vaixell, aviat es va amarar de l’esperit revolucionari del seu temps,
fascinat per les millores tecnològiques que arribaven a Barcelona,
com el llum elèctric, el cinema o el ferrocarril. Una determinació
apassionada va impregnar els seus llibres de valors com ara
l’autenticitat, l’esperit avantguardista, l’erotisme i el cant de la
joventut. Salvat-Papasseit és un dels poetes més estimats
de la nostra tradició moderna.
Conductor: Jordi Cervera. Obertura de la marató a càrrec del Poeta
de la Ciutat 2008, Josep Lluís Aguiló.

Espectacle per a nens més
grans de 3 anys en què se’ns
convida a pujar a un vaixell
i navegar pel mar sense
onades, per tots els colors del
món. Una enfilada de poemes
representats plàsticament
que ens portarà a l’univers
suggeridor i imaginatiu dels
versos de l’escriptora Joana
Raspall.
A càrrec de Titelles Marduix.
Espectacle infantil.

Organitza:

Cal fer la inscripció prèvia, del 4 al 22 de maig (tel. 93 481 33 10 o bé
a/e 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.
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Organitza:

Exhibició de slam poetry, un
gènere de la poesia oral nascut
al carrer que enllaça escriptura
i performance i que es considera
una de les formes més vives
i revolucionàries de la poesia
contemporània. Tres poetes,
Payaso Manchego, Feol i Franc
Camps, acompanyats per un
discjòquei en faran una primera
exhibició. A continuació es
podrà sentir El Chojin, que
presentarà No te va a doler:
cinquanta minuts plens de
crítica social, reflexions en veu
alta, consells que serveixen
i que no serveixen, en un
espectacle vibrant que treballa
la musicalitat de les paraules.
Organitza:
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A les 20 h
Punt de trobada:
a la porta principal del Liceu
(grup limitat a 50 participants, per rigorós ordre d’arribada)

A les 21 h
CaixaForum.
Avinguda del Marquès de Comillas, 6-8

Revista
Underground
Metrotransportada
El recorregut de la Revista Underground Metrotransportada es farà
per les estacions de metro de la línia 3 i de la línia 4, en què hi ha
instal·lades obres artístiques. Les intervencions poètiques tindran
lloc als vagons del metro durant el trajecte d’una estació a l’altra,
i també a les andanes de les estacions on hi ha aquestes obres.
Així, la poesia, en anar amb metro, esdevindrà subterràniament
urbana i els seus versos incitaran els viatgers a la participació i es
compenetraran amb l’esperit de l’art del metro a fi de generar una
manifestació lírica ben insòlita.
Amb la participació d’Anna Aguilar-Amat, Andriy Antonovskiy,
Andreu Galan, Francesc Gelonch, Catalina Girona, Miquel Àngel
Marín, Jordi Nopca, Patrícia Tosquella i David Ymbernon.
Conducció: Carles Hac Mor

Lírics i elèctrics.
Recital poètic
El recital Lírics i elèctrics ofereix una oportunitat única d’acostar
dos àmbits creatius com ara la poesia i la música, i posar-los en
diàleg. Aquest serà l’acte de cloenda del cicle de conferències
De poeta a poeta que el Departament d’Humanitats de la Fundació
”la Caixa” ha organitzat per segon any consecutiu a CaixaForum
Barcelona. En aquesta sessió es reuneixen tres personatges de
renom dins del món de la música per conversar sobre les relacions
que hi pot haver amb la poesia. Això els permetrà parlar de les
seves lletres i de les fonts d’inspiració que els han portat
a compondre-les.
Amb la participació de Miguel Ángel Hernando Trillo Lichis
(cantant i creador del projecte musical La Cabra Mecánica),
Roger Mas (cantautor) i ZPU (cantant de rap).
Presentació: Carlos Zanón, poeta, escriptor i crític literari.

Organitza:
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A les 22 h
Plaça del Rei

A les 24 h
Pati del Palau de la Virreina.
La Rambla, 99

Taverna de poetes.
Amb Santi Arisa
A més a més d’haver estat considerat un dels millors bateries de
la música pop de l’Estat espanyol, amb la participació en algunes
de les bandes de rock de referència, Santi Arisa ha mantingut una
estreta relació amb la poesia catalana. Fruit d’aquesta afinitat
ha estat la creació de Taverna de poetes, un espectacle en què la
música forma part indissociable dels versos de poetes com ara
Salvador Espriu, Josep Carner, Vicent Andrés Estellés, Ferran Anell,
Pere Quart, Miquel Martí i Pol i J. V. Foix, entre altres.
Amb la participació de Santi Arisa (guitarra i veu),
Víctor Nieto (bateria), Carles Tàpies (baix),
Sergi Rotllan (guitarra), Ernest Manchón (teclats),
Xexu (saxo i veu), Jordi Blanch (saxo i veu)
i Juan José Molina (trompeta).

36

Poetes joves. De Pedra
foguera a Quàntiques
Les antologies Quàntiques i Pedra foguera han estat dos dels
revulsius del panorama de la jove poesia catalana. Alguns
dels nous poetes, formats als recitals públics, tenen maneres de
dir que s’adiuen amb una actitud rebel i renovadora. També amb
una lectura de la tradició, seguint el rastre d’alguns dels mestres
clàssics i moderns. En un mateix escenari s’apleguen poetes
inclosos en les antologies i altres, també emergents, pràcticament
inèdits.
Amb la participació de Sílvia Bel, Pau Vadell, Laia Martínez,
Anna Ballbona, David Caño, Joan Martínez Grimalt, Marc Sardà
i el pintor-poeta Xavier González.
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i també...

i també...

A les 11 h
Trobada a la plaça de Molina

A les 18 h
Passeig del Born

De la Plaça Molina
al Turó Parc
Ruta Literària
Recorregut pels llocs de
memòria literària dels poetes
Joan Brossa, Carlos Barral,
Jaime Gil de Biedma, José María
Valverde, José Donoso, José
Agustín Goytisolo, Guillermo
Díaz Plaja i Joan Margarit.
(Cal fer la inscripció prèvia
al Centre Cívic Casa Sagnier,
informació@casasagnier.net,
tel. 93 414 01 95.)

Concert poètic.
Suzko liliak
Partint del llibre publicat per
Hedoi Etxarte, Andoni Ercilla hi
ha afegit la música o ha creat
noves cançons. Poemes recitats
a dues veus, estereofonies,
cançons i música amb citacions
d’artistes de les avantguardes
del començament del segle xx
(Breton, Marinetti) i també amb
poesies d’escriptors moderns
bascos (Gabriel Aresti, Harkaitz
Cano, Angel Erro). Amb la veu
i el teclat d’Andoni Ercilla,
i també amb la participació
d’Hedoi Etxarte al violí.

A les 18 h
Centre Cívic Can Castelló.
Carrer de Castelló, 1-7

Paraula i sentiment
Composicions poeticomusicals
amb Jaume Calatayud (autor
dels guions, narrador i rapsode)
i Vicente Morena (compositor
musical, guitarrista i cantant).
Presenten una passejada per la
vida i el pensament de poetes
com ara Sagarra, Riba, SalvatPapasseit, Rosa Leveroni, Costa
i Llobera, Pere Quart i Maragall.
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Organitza: Centre Cultural Euskal
Etxea

A les 18 h
Centre Cívic Pati Llimona.
Carrer del Regomir, 3

Amics de la Poesia del
Casc Antic
Aquesta entitat presenta un
recital a l’aire lliure i l’actuació
del grup musical Silencio de la
Multitud.

A les 18.30 h
Museu Barbier-Mueller d’Art
Precolombí.
Carrer de Montcada, 14

Versos a través
del temps (iii).
Yo, coloreada
Diàleg entre la poesia de
la cultura inca i la pintura
tot proposant una trobada
entre dues formes properes
d’entendre la veu poètica com
ara la paraula i el color.
Amb textos d’Ania González.
A les 19.30 h
Joieria Mohs.
Carrer de Sant Pau, 6

Recital poètic i musical
Hi actuaran Rodolfo Navarrete,
Aigua Maria i Eudald Escala,
que també presentarà el seu
curt poètic Adiós, Lisboa.
Amb servei d’àpats de la
pastisseria Escribà.
Organitza: Museu de Poesia de
Catalunya

A les 20 h
Sala Conservas.
Carrer de Sant Pau, 58

Revox (i).
Noves experiències en la
poesia sonora europea
Programa regular per a la
jove poesia sonora europea
que té lloc cada sis mesos
i vol presentar les veus
més destacades, personals
i renovadores de la poesia
sonora actual. Els tres convidats
d’aquesta sessió són Jörg
Piringer (Àustria), Anne-James
Chaton (França) i Peru Saizprez
(Perú-Espanya).
Entrada: 3 €
Organitza: projectes poètics sense
títol – propost.org

A les 20.30 h
Espai Francesca Bonnemaison.
Carrer de Sant Pere més Baix, 7

Poètiques
Dins de la 15a Mostra d’Art
de Dones Fem Art 2009 «Arts
i feminismes» de Ca la Dona,
amb Anna Aguilar-Amat, Sonia
Moya, Azahara Cerezo i Patrícia
Tosquella.
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A les 21.30 h
La Xina A.R.T.
Carrer del Doctor Dou, 4

A les 12.30 h
Punt de trobada
Avinguda de Gaudí,
cruïlla del carrer de Cartagena
amb el carrer de Sant Antoni
Maria Claret

i també...
Recital poètic
Recital del col·lectiu poètic
Taula Kabish, amb el grup
musical Laboratori Teatral
Patates amb Suc.
A les 22 h
Multimèdia La PAPA.
Carrer de Tapioles, 12

Poètiques soterrades:
Le Cafard
Xou de poesia amb vídeo,
música i dansa butho.

Insuficiència
mitral
Lectura passejada del poemariu de Jordi Vintró Insuficiència
mitral. Baixant per l’avinguda
de Gaudí de Barcelona, vuit
recitadors es passaran el relleu
al llarg d’una caminada verbal
i física, tribut dels joves poetes
a un dels mestres de la poesia
catalana actual.
Amb la participació d’Elies
Barberà, Amat Baró, Pau Bou,
Eduard Carmona, Moixic,
Jaume C. Pons, Carles Rebassa
i Martí Sales.
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A les 19 h
Sala Mirador del Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona.
Carrer de Montalegre, 5

A les 20 h
Verger del Museu
Frederic Marès.
Plaça de Sant Iu, 5-6

Poesia electrònica: mira,
toca, escolta i interactua
amb la poesia d’ara

La poesia és
un espectacle

Performance tecnopoètica entroncada amb el Festival e-Poetry
2009 que té lloc durant la Setmana de Poesia a Barcelona.
Es presenta un tast d’e-poesia, la poesia digital o electrònica feta
de bits amb les TIC i que reinventa els límits de l’expressió poètica
sota el signe del nostre temps.
Amb la participació de Maria Mencia (Anglaterra),
Stephanie Strickland (Estats Units), Jason Nelson (Austràlia),
Loss Pequeño Glazier (Estats Units), Philippe Bootz (França)
i Isaías Herrero (Catalunya).

Mostra de tres maneres de
portar el vers a l’escenari amb
tres autors d’orígens i estils
totalment diferents però que
coincideixen en l’art de les
atraccions verbals. I tot, a la
recerca del millor espectacle.
Amb la participació de
Salvador Bolufer, Yolanda
Castaño i Gonzalo Escarpa.

Amb la col·laboració de:

Amb la col·laboració de:

Si voleu més informació de les activitats de la 5a edició del certamen
internacional e-Poetry, veieu pàg. 44
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A les 22 h
Plaça del Rei.

Et deixaré
la veu.

En homenatge a Maria
Àngels Anglada en el
10è aniversari de la seva
mort
Muntatge musical interpretat
en directe sobre els textos de la
poetessa, narradora i assagista
catalana Maria Àngels Anglada
(1930-1999). Un espectacle
que cohesiona en una mateixa
proposta la personalitat de
l’autora a partir de la unió
del seu vessant clàssic, de
compromís cívic, de protecció
del paisatge i de la salvaguarda
de la identitat a través de la
llengua.
Amb Pepa López i Carme
Callol (actrius), Josep Tero
(cantautor), Rafael Sala
(mandola i violoncel) i Ferran
Martínez (piano i acordió).
Músiques de Josep Tero
i Ferran Martínez.
43

Dilluns 25 de maig

Diumenge 24 de maig

i també...
Del 24 al 27 de maig
CCCB.
Caixaforum.
Universitat de Barcelona.

e-POETRY 2009
El certamen internacional
bianual e-Poetry arriba a
la 5a edició a Barcelona,
organitzat pel grup de recerca
Hermeneia (estudis literaris i
tecnologies digitals). Es tracta
d’un esdeveniment cultural
doble: un congrés acadèmic
altament especialitzat (que se
celebra al llarg del dia) i una
espectacular manifestació
artística (el festival de poesia
electrònica) que té lloc a
la tarda vespre, en què els
creadors digitals participants
ofereixen als espectadors
crítics i investigadors les seves
obres més recents, a través
de performances, espectacles
multimèdia i instal·lacions
poètiques. L’e-Poetry té un
paper essencial en l’emergència
d’aquest nou camp literari i
de recerca internacional-la
literatura electrònica- i en la
circulació de les idees i dels
debats que l’animen.
Més informació:
www.e-poetry2009.com
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A les 19 h
La Xina A.R.T.
Carrer del Doctor Dou, 4

A les 18.30 h
Biblioteca Vapor Vell.
Carrer de Joan Güell, 14

Performance
poético-erótica
(1.ª parte)
Actuació d’Ana Escourido
i Alba Rubio, amb textos
d’Eva Méndez.

La poesia en
el rock

A les 22 h
Círcol Maldà.
Carrer del Pi, 5

Com peix a la gàbia
(Una Medea i una Ofèlia)
Una Medea i una Ofèlia ben
peculiars es troben, de sobte, al
bell mig d’un món oníric. Juntes
viuran una odissea fantàstica i
agosarada a través de la paraula
poètica, la música i el sentit de
l’humor. Un espectacle de Laura
Freijo i Susanna Barranco.
Entrada: 10 €

Bob Dylan, Leonard Cohen,
Patti Smith, Nick Cave,
Elliot Murphy i Jackson Browne
són alguns dels poetes més
destacats que militen en el
rock. Han fet una gran tasca
de popularització de la poesia
en introduir-la, a través de les
lletres de les seves cançons,
dins dels circuits de la cultura
de masses.
Amb la participació del
poeta i crític musical
Alberto Manzano,
i de Carlos Zanón.

A les 22 h
Heliogàbal.
Carrer de Ramón y Cajal, 80

Recital poeticomusical
Sorgit de la unió entre el poeta
Gerard Horta i el grup musical
Triulet.
Entrada: 5 €

Organitza:
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A les 19 h
Fundació Francisco Godia.
Carrer de la Diputació, 250

A les 21.30 h
Seu del Grup SGAE a Catalunya.
Passeig de Colom, 6

Poetes periodistes,
periodistes poetes

Claror Vespral
(dels clàssics als haikus)

Els diferents gèneres periodístics han estat refugi d’alguns dels
poetes més importants de la modernitat. Des de la crítica literària
i artística fins a la crònica i el reportatge, dels suplements culturals
i les revistes a les ràdios i les televisions. Volem mostrar alguns
dels poetes que col·laboren als mitjans i que mantenen la seva
obra oberta.

La primera part d’aquest espectacle presenta una lectura poètica
dels clàssics japonesos, del haiku i de Ramon Llull, Carles Riba
i Joan Vinyoli, etc. a càrrec de la rapsoda i poetessa Anna Maluquer.
La segona part, la mezzosoprano Marisa Martins, acompanyada
per dos músics d’esperits ben diferents, Fedra Borràs (flauta)
i Mac McClure (piano), cantarà vuit poemes de M. dels Àngels
Ballbé, musicats per Ernest Borràs.

Amb la participació de Pere Joan Martorell (Balears),
Carles Sanuy (Segre, La Mañana, Avui, El Periódico),
Javier Rodríguez Marcos (El País), Jordi Cervera (iCat FM,
Catalunya Ràdio, El Periódico) i Marc Romera (Caràcters).
Quan acabi l’acte es farà una visita comentada a la Fundació.

Amb la col·laboració de:
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Amb la participació d’Anna Maluquer (lectura de poemes)
i Marisa Martins (mezzosoprano), Fedra Borràs (flauta),
Mac McClure (piano), Maria dels Àngels Ballbé (poemes)
i Ernest Borràs (música).

Amb la col·laboració de:
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i també...
A les 14 h
Teatre de la Universitat
Autònoma de Barcelona
(plaça Cívica)

Poetes i pallass@s
Es reuneixen dalt de l’escenari
en un espectacle conjunt en el
qual participaran Josep Pedrals,
Laura López, Carles Torner,
Viquisua (Victòria Alcaraz),
Diana Gadish i Tortell Poltrona.

i també...
A les 17.45 h
Centre Cívic Pati Llimona.
Carrer del Regomir, 3

A les 19 h
Ateneu Barcelonès.
Carrer de la Canuda, 6

Juguem amb la poesia
Activitats obertes per endinsarse en el món de la poesia,
per jugar amb les paraules,
les imatges i els sentits.
Especialment pensades per a
nens i nenes entre 5 i 12 anys.

Taula emparaulada
El grup d’acció poètica Escac al
Vers presenta un recital poètic
en el qual intentaran despertar
els sentits dels assistents a
través de la degustació de
poemes cuinats a foc lent,
amb textures, aromes i sabors
diversos: dolç, salat, amarg,
àcid, picant, etc.

Organitza: QUARKpoesia

A les 17 h
Centre Cívic La Barceloneta.
Carrer de la Conreria, 1-9

Lectura poètica
de gent gran
Lectura de poemes a càrrec dels
membres del Grup de Poesia
del Casal Municipal de Gent
Gran Mediterrània.

A les 19 h
Centre de Cultura de Dones
Francesca Bonnemaison.
Carrer de Sant Pere més Baix, 7

Microscòpics fils
daurats / en els xips
de silici
El Centre Dona i Literatura
presenta Escriure poesia en
l’època digital (no només sobre
escriptura digital) amb les
poetesses Leire Bilbao (basc),
Vinyet Panyella (català), Chus
Pato (gallec) i Myriam Reyes
(castellà).

Organitza: Escola d’Escriptura de
l’Ateneu Barcelonès

A les 19 h
Centre Cívic Can Castelló.
Carrer de Castelló, 1-7

La poesia
del romanticisme
Xerrada a càrrec de Teresa
Catasús, filòloga hispànica. Es
complementarà amb la lectura
de diferents textos.

A les 19.30 h
Casa Menorca.
Carrer de la Diputació, 215
(entrada per la cafeteria)

Bosc de poemes
Vuitè recital de poesia
organitzat en el marc del
VI Cicle de Poesia a la Casa
Menorca, amb la coordinació
i la presentació d’Assumpció
Forcada. Hi intervindran José
Corredor-Matheos, Carme
Rovira, Joan Duran, Anna
Aguilar Amat, Carmen Borja
i Fina R. Palau, i hi haurà una
actuació de guitarra i cançons.
A les 19.30 h
Sala Brinkman.
Carrer de Girona, 23

Poesia cara a cara
Amb la participació de Rodolfo
Navarrete i Pepa Cantarero.
Organitza:
Museu de Poesia de Catalunya

Amb la col·laboració de la Secció
de Basc de la Universitat de
Barcelona i el Centre de Cultura
de Dones Francesca Bonnemaison
Més informació:
www.ub.edu/cdona
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A les 21 h
Teatre Romea.
Carrer de l’Hospital, 51

A les 12 h i a les 17 h
Presó de Wad-Ras

La terra és baixa
i bruta i erma
Un grup de poetes es reuneixen
dalt de l’escenari al voltant
d’Àngel Guimerà i la seva Terra
baixa. Amb David Verdaguer,
Ernest Villegas, Claudi
Domingo, Ricard Serra i altres.
Dramatúrgia i direcció de Jordi
Faura i Abel Coll.
Producció general: Fundació
Romea per a les Arts Escèniques
Entrada: 4 €

Taller
a la presó
de dones
de Wad-Ras

i també...

A les 21.30 h
Granja de Gavà.
Carrer de Joaquim Costa, 37

Poesia a la Granja
de Gavà
Dani Garrido presenta Poesías.

L’slam poetry, el gènere de
poesia oral nascut al carrer
que enllaça escriptura i
performance, pren la presó de
Wad-Ras en forma de taller
per a les internes del centre
penitenciari. El taller oferirà a
les assistents recursos per crear
textos atractius i amb ritme,
així com tècniques escèniques
interpretatives.
Taller restringit a les internes
de la institució penitenciària.
Amb la col·laboració del Centre
Penitenciari de Dones de
Barcelona i el Centre de Formació
d’Adults Concepción Arenal de la
Generalitat de Catalunya.
Impartit per RED927
Organitza:
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A les 19 h
Museu Picasso.
Carrer de Montcada, 15-23

Joan Vinyoli:
present
continu
En present continu va viure
sempre Joan Vinyoli (19141984), poeta de l’amor i de
la mort, de la sensualitat
i de la transcedència. Ho
expressa perfectament el títol
d’un dels poemes, d’un dels
llibres més coneguts: Tot és
ara i res. Podria ser la divisa de
la seva poesia, que en el seu
cas era sinònim de vida, i a
l’inrevés. Mario Gas, director
de teatre i de cinema, i actor,
actualment al front del Teatro
Español de Madrid, recorre
amb els seu dir càlid i fascinant
la poètica d’aquest autor.
Lectura a càrrec de Mario Gas
Selecció de textos i presentació:
Gabriel Planella
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A les 20 h
Biblioteca Guinardó - Mercè Rodoreda.
Carrer de les Camèlies, 76-80

A les 22 h
Pati del Palau de la Virreina.
La Rambla, 99

70 anys
sense Antonio Machado

Poètiques de l’absurd

Homenatge al poeta en el 70è aniversari de la seva mort
Setanta anys després de la seva mort, l’empremta d’Antonio
Machado en la poesia castellana i la seva influència entre els joves
poetes és molt visible. Machado va fer una aposta poètica i cívica
per una poesia que mirava enrere amb un poder evocador, alhora
que restava fortament enclavada al present i al context històric en
què va viure. Aquest homenatge vol mostrar l’empremta d’Antonio
Machado.
Amb la participació de Jordi Virallonga, Eduardo Moga i Lauta
Teatre amb l’espectacle D. Antonio, poeta del tiempo y la memoria.

L’absurd és a la poesia el que la poca-soltada és a la vida, un
espai de llibertat contrari a la raó, al sentit comú benpensant,
que el poeta proposa com una esquerda en la realitat, a manera
de riallada existencial que s’ho empassa tot, tret del llenguatge.
El que és irracional aflora poèticament i subverteix l’ordre, les
convencions i, fins i tot, la comicitat. Recital audiovisual en el qual
intervindran un estol ben apagògic de poetes, artistes i músics.
Amb la participació d’Adolf Alcañiz (artista, Catalunya),
Michael Augustin (poeta, Alemanya), Maria Lado (poeta
i videoartista, Galícia), Mig Seoane (músic i videoartista, Galícia),
Eugenio Tisselli (poeta i artista informàtic, Mèxic), Ester Xargay
(poeta i videoartista, Catalunya) i Vicenç Viaplana (artista,
Catalunya).

Organitza:
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i també...
A les 18 h
Biblioteca
Sant Antoni – Joan Oliver.
Carrer del Comte Borrell, 44-46

Pere Quart
i el seu temps
Amb la participació d’Ignasi
Riera, escriptor i nebot de
Pere Quart, que ens oferirà un
viatge al record del poeta i del
seu temps (1899-1986). Veus
poètiques: Sílvia Oliver, Jaume
Farré, Maica Duaigües i Raül
Prunell.

i també...
l’Ateneu Barcelonès, presenta
un recital a partir de poemes de
creació pròpia que reflecteixen
diferents mirades, diferents
veus i diferents maneres
d’expressar l’experiència.
El recital comptarà amb la
presència especial de Laura
López, poetessa i professora
de l’Escola d’Escriptura, i de
les membres del grup Carmen
Comas, Mercedes Delclós, Clara
Mir, Isabel Ortega i Marta Pera.

Organitza: Poemes al Nas de la
Lluna

Organitza: Escola d’Escriptura de
l’Ateneu Barcelonès

A les 18.30 h
Casa del Mar.
Carrer d’Albareda, 1-13

A les 19.30 h
Centre Cívic La Sedeta.
Carrer de Sicília, 321

El cor de l’art
Presentació d’un programa
especial dedicat a Rafael Alberti
i Miquel Martí i Pol.
A les 19.30 h
Ateneu Barcelonès.
Carrer de la Canuda, 6

Racó poètic
Recital de poemes a càrrec
dels poetes i rapsodes Carme
Catà, Eulàlia Framis, Rosa Trian,
Carme Pomà i Amancio de la
Morena, amb l’acompanyament
musical d’Agustí Martín
(guitarra).

A les 19.30 h
Llibreria Altaïr.
Gran Via de les Corts
Catalanes, 616

Viaje poético por las
islas del Egeo
Enrique Badosa presenta els
poemaris de Ricardo Fernández
Esteban. L’autor explicarà
l’experiència poètica dels seus
viatges per l’Egeu i es recitaran
poesies dels seus llibres.
A les 20 h
Centre Cívic Pati Llimona.
Carrer del Regomir, 3

Adiós Lisboa
Presentació del poemari del
mateix nom d’Eudald Escala.
Lectura teatralitzada a càrrec de
Maria S. Muñoz i Eudald Escala.
Organitza: Museu de Poesia de
Catalunya

A les 20 h
Plaça de Sant Felip Neri

Poesia sóc jo
El grup de joves creadors
valencians Cavalca Poesia
presentarà el seu últim
espectacle poètic, Poesia sóc
jo, una performance de creació
col·lectiva.
Organitza: Espai País Valencià

A les 20.30 h
La Xina A.R.T.
Carrer del Doctor Dou, 4

Performance
poético-erótica
(2.ª parte)
Amb textos d’Eva Méndez
i actuació d’Ana Escourido
i Alba Rubio.
A les 22 h
Multimèdia La PAPA.
Carrer de Tapioles, 12

Poètiques soterrades
Projecció de videopoesia de
diversos autors internacionals.

Pell de lluna
El grup L’Estrep, nascut en el
marc del curs Acció Poètica
(2006-2007) que es va dur a
terme a l’Escola d’Escriptura de
54
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A les 13 h
Carrer del Doctor Dou, 11.

A les 18 h
Espai 4. Palau de la Virreina.
La Rambla, 99

Homenatge
a Marià
Manent i Cisa
La Comissió de la Memòria de
Barcelona inaugurarà la placa
dedicada a la memòria del
poeta, crític literari i traductor
Marià Manent i Cisa. La placa es
col·locarà a la façana de la casa
on va néixer i viure, al carrer
del Doctor Dou, 11.

La traducció poètica
com a forma de poesia
Els poetes traductors han contribuït a acostar les llengües originals
i els lectors. Uns exercicis de mimesi, plens d’esculls
i complicacions, que han convertit la traducció de poesia en una
autèntica forma de creació. Una llarga tradició avala al nostre país
les traduccions dels grans poetes clàssics. Presentem una àmplia
selecció de traductors, amb sensibilitat de poeta, que ens llegiran
des de poetes clàssics xinesos fins a mostres d’autotraducció.
Amb la participació de Miquel de Palol, Anne-Hélène Suárez,
Dante Bertini, José María Micó, José Florencio Martínez
i Antonio Tello

Amb la col·laboració:
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A les 20 h
Palau de la Música Catalana.
Carrer Palau de la Música, 4-6

Josep Lluís Aguiló, Manacor
Xuan Bello, Caces, Oviedo
Arturo Carrera, Argentina
Olvido García Valdés, Toledo
Darío Jaramillo, Colòmbia
Marina Oroza, Madrid
José Emilio Pacheco, Mèxic
Reina María Rodríguez, Cuba
Màrius Sampere, Barcelona
Pedro Tamen, Portugal

xxv Festival
Internacional
de Poesia
de Barcelona.

Espai escènic a càrrec de Ferran Madico

Iberoamèrica en la
celebració dels 25 anys

Direcció: Víctor Obiols, Gabriel Planella i Àlex Susanna

Iberoamèrica és l’espai geogràfic escollit per marcar temàticament
el Festival de Poesia en la tradicional nit de cloenda de la Setmana
de Poesia de Barcelona. Un nou espectacle que té com a fil
conductor la paraula i la veu dels poetes, en aquest cas amb els
múltiples i rics accents dialectals de l’espanyol d’Iberoamèrica.
La nit neix amb un plantejament eclèctic que es mou entre
l’experimentació i la tradició i presenta tant poetes emergents que
s’expressen a través de la performance com poetes que representen
la forma més tradicional d’expressió, com José Emilio Pacheco o
Màrius Sampere. Enguany, a més a més, el Festival arriba al 25è
aniversari. Un periple vital que recorre diferents espais com ara el
teatre Romea o el Poliorama i s’acaba situant (des de ja fa més de
quinze anys) al Palau de la Música, on aconsegueix aplegar més de
1.000 persones cada edició.

Es lliurarà el llibre del Festival a totes les persones que
hi assisteixin.
Venda d’entrades:
Taquilles del Palau de la Virreina, de dl. a dg. de 10 a 20 h
Taquilles del Palau de la Música, de dl. a ds. de 10 a 21 h
Tel·Entrada (902 10 12 12)
Preu de l’entrada: 6 €

Amb la col·laboració de:

El Festival serà emés a les 3 h de l’1 de juny, al programa La Estación
Azul de RNE (Ràdio Nacional d’Espanya). El mateix programa s’emetrà
a REE (Radio Exterior de España) a l’espai Un Idioma sin Fronteras en
emissió per Llatinoamèrica.
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i també...

i també...

A les 18.30 h
Xiringuito Escribà.
Platja del Bogatell

A les 19 h
Casa del Llibre.
Passeig de Gràcia, 62

A les 20 h
Aula de Escritores.
Carrer de Sant Lluís, 6, baixos

Poesia a la platja Festival poètic
Amb la participació d’Ignacio
Bellido, Tilda Espluga, Jaime
Muelas, Jocelyne Tholoniat, José
María Pinilla, Glòria Recarey,
Aigua Maria, Eudald Escala,
Pepa Cantarero, Ricardo Desola,
Rodolfo Navarrete, Jaume
Escala, Marian Raméntol.

Presentacions
poètiques
Presentació de les col·leccions
de poesia «Petits Llibres»
i «Biblioteca Íntima»
(March Editor), a cura d’Antonio
Beneyto, Ricard Ripoll,
Carles Hac Mor, Teresa Shaw
i Albert Tugues.

Noche y poemas
Lectura poètica dels alumnes
de l’Aula de Escritores.
Amb la participació de:
Laia López, Manuel Córdoba,
Marta Laguna, Manuel Serrano,
Mingo Meseguer, Júlia Martín,
M. Elena Arroyo, Roser Folch,
Catarina Peça, Lluís Sanz,
Aurora Arriaza, Lluc Berga
Espart, Fanny Sorkin
i Noelia Lanzón.

Organitza: Museu de Poesia de
Catalunya

A les 19 h
Ruta pel Restaurant Casa
Leopoldo, el carrer de Sant Rafael,
la plaça de Vázquez Montalbán,
la rambla del Raval, el carrer de
l’Hospital, el carrer de la Cera
i el carrer d’en Botella

Recital: Ruta Manuel
Vázquez Montalbán
Amb la participació de
l’Associació de Veïns i
Comerciants del carrer de la
Cera, l’Associació de Veïns i
Comerciants de La Taula del
Raval i Furafollas Agupación
Teatral.

A les 21.30 h
La Xina A.R.T.
Carrer del Doctor Dou, 4

2n recital col·lectiu
poètic Taula Kabish
Amb el grup musical Laboratori
Teatral Patates amb Suc.

A les 22 h
Multimèdia La PAPA.
Carrer de Tapioles, 12

Poètiques soterrades
Projecció de videopoesia de
diversos autors espanyols.

Organitza: La Xina A.R.T.
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I uns dies abans...
i uns dies després
Del 14 al 21 de maig
De 10 a 20 h
Palau de la Virreina.
La Rambla, 99

Penja el teu haiku
Les branques de l’olivera estan
despullades, esperen ser
vestides amb els petits poemes
d’aquells que s’acostin al Palau
de la Virreina. En el cor de
Barcelona Poesia, els qui ho
vulguin, podran penjar el seu
haiku.
Per als que participin se
sortejaran entrades per al
Festival de Poesia. També
per internet a www.bcn.cat/
canalcultura.

18 de maig

A les 19.30 h
Centre Cívic
de les Cotxeres de Sants.
Carrer de Sants, 79

Recital dels artistes
de Sants
El Col·lectiu d’Artistes de Sants
presenta un recital poètic en el
qual participaran Jaime Abascal
Sáez de Adana, Josep Bernal,
Javier Luján, Rosa Sirvent i
Xavier Xarles. A continuació es
posarà l’escenari a la disposició
dels poetes, els músics i els
cantautors que hi vulguin
participar.
18 de maig

Del 18 al 26 de maig

Mercats de Barcelona.

Poesia als mercats
Enguany, els mercats
de Barcelona s’adereixen a
Barcelona Poesia. Al llarg
d’aquests dies, en una selecció
de mercats, mentre fem la
compra ens recitaran poemes,
per exemple de Joan-Salvat
Papasseit, entre d’altres.
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A les 19.30 h
Llibreria Bertrand.
Rambla de Catalunya, 37

El batec de la terra
Presentació del poemari
El batec de la terra de
M. Dolors Millat. L’acte serà
a càrrec de l’escriptora
Maria Barbal.
Organitza: Editorial Meteora

Del 19 al 30 de maig

Centre Cívic Cotxeres Borrell
Carrer de Viladomat, 2-8

Tres generacions de
poesia visual:
Joan Brossa,
Gustavo Vega
i Edu Barbero
19 de maig
A les 19 h

Aquesta exposició s’inaugurarà
amb un recital de poesia dels
socis de Poemes al Nas de la
Lluna.
23 de maig
A les 18.30 h

Presència dels autors Gustavo
Vega i Edu Barbero, que
presentaran les seves obres
visuals, amb recitació de
poemes de Joan Brossa, Gustavo
Vega i diferents autors, en els
quals s’ha inspirat Edu Barbero
per fer algunes obres. Veus
poètiques: Carme Catà, Amparo
Gandía, Maica Duaigües
i Manuel Gutiérrez.
Organitza: Poemes al Nas de la
Lluna
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A partir del 19 de maig
Miró-Dupin. Poesia
Jornades internacionals
19 de maig
19 h
Auditori de la Fundació
Joan Miró
Parc de Montjuïc, s/n

Amb les intervencions de Joan
Minguet Batllori, Jean-Michel
Devésa i Rémi Labrusse.
20 de maig
12 h
Aula Goytisolo de la Facultat
de Lletres de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB).

Intervenció de Jacques Dupin
i recital dels traductors dels
poemes de Dupin.
19 h
Sala d’actes Arts Santa Mònica
La Rambla, 7

Amb les intervencions de
Georges Raillard, Pierre Vilar
i Arnau Pons.
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20.30 h
Sala d’actes Arts Santa Mònica.

Clausura de les jornades i
homenatge a Jacques Dupin,
amb la lectura dels seus
poemes per ell mateix.
Del 18 de maig al 18 de juny
Hemeroteca de la Facultat de
Lletres de la UAB.
Exposició de llibres de Dupin
i sobre Dupin
Del 16 de juny al 18 d’octubre
Exposició Miró-Dupin

Poesia a la Fundació Joan Miró
de Barcelona.
Organitza: Arts Santa Mònica
i Fundació Joan Miró

19 de maig

A les 19 h
Seu UGT de Catalunya.
Rambla de Santa Mònica, 10

Josep Ramon Roig amb
Phoneticus Lapsus
El cabaret poètic Phoneticus
Lapsus i la polifonia poètica
Verdaguer minimal, amb Josep
Ramon Roig, Júlia Sabaté i
Anna Enrich. I lliurament del
sisè premi Paraula de Narrativa
Breu.
Organització:
Avalot - UGT de Catalunya

20 de maig

A les 19 h
Biblioteca Vapor Vell.
Carrer de Joan Güell, 14-22

Recital dels artistes
de Sants
El Col·lectiu d’Artistes de Sants
presenta un recital poètic en el
qual participaran Dolors Pérez,
Llúcia Pujol, Rafael Soteras i
Pere Vives i Sarri.
A continuació es posarà
l’escenari a la disposició
dels poetes, els músics i els
cantautors que hi vulguin
participar.

20 de maig

A les 19.30 h
CaixaForum.
Avinguda del Marquès
de Comillas, 6-8

Cicle De Poeta a Poeta
Paolo Ruffilli, escriptor, poeta
i traductor italià, compartirà
auditori amb el públic en una
nova trobada del cicle De Poeta
a Poeta en què destacarà la
seva relació amb el treball
d’altres poetes, començant per
Giuseppe Ungaretti.
29 de maig

A les 19.30 h
Espai 4. Palau de la Virreina.
La Rambla, 99

Presentació
de la poesia completa
d’Olga Xirinacs
Amb el títol Óssa Major,
l’editorial Òmicron publica
l’obra completa poètica (19772009) d’Olga Xirinacs, mestra
en gai saber dels Jocs Florals
de Barcelona. A càrrec de Joan
Maria Pujals.

65

Poesia a Barcelona
A continuació us presentem una relació de programes culturals,
entitats i equipaments que al llarg de l’any duen a terme activitats
al voltant de la poesia a Barcelona.
Aula de Poesia
de Barcelona
Taller de poesia, cicle de
lectures poètiques De
Pensament, Paraula i Obra,
cicles poètics d’avantguarda
i d’experimentació. Revista
Parlada i Revista Efímera
i Jornades de Poesia i
Mestissatge. Revista
electrònica Auna (www.ub.es/
aulapoesiabarcelona) i arxiu
bibliogràfic informatitzat
de poesia (www.bib.ub.edu/
biblioteques/campus-mundet/
aula-de-poesia): recull de
llibres, revistes i material
audiovisual al servei dels socis
de l’Aula i d’estudiants
i investigadors.

Passeig de la Vall d’Hebron, 171
08035 Barcelona
Tel. 934 03 50 96
apdeb@ub.edu
www.ub.edu/aulapoesiabarcelona
http://auladepoesia.blogspot.com

QUARKpoesia
Col·lectiu sense ànim de lucre
que va néixer al Departament
de Traducció de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB)
i es va constituir com a Aula
de Poesia de la UAB. Té com
a objectiu promoure poetes
menys coneguts en les llengües
menys traduïdes i intercanviar
idees i obres poètiques amb
autors catalans, així com
fomentar la poesia emergent.
Gestiona la xarxa uniVersos
d’Aules de Poesia dels Països
Catalans.

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/

projectes poètics sense
títol – propost.org
Entitat independent dedicada
a la poesia contemporània
i els seus terrenys de fusió.
Entre els anys 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 més de dedicar esforços a
l’edició i la difusió de la poesia
experimental actual.
Ap. 34101
08080 Barcelona
endins@propost.org
http://propost.org
www.myspace.com/polipoesia
www.youtube.com/polipoesia

www.fti.uab.es/quarkpoesia/

Centre Dona i Literatura
Pertanyent a la Universitat de
Barcelona, aquest 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 poetesses vinculades a la
universitat. També afavoreix
la crítica de poesia a l’espai web
Lletra de Dona
www.ub.edu/cdona
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La PAPA
(Associació de
Performers, Artistes i
Poetes Associats)
Fundada l’any 1991, és una
associació que interactua en la
cultura del nostre temps i de
la nostra ciutat divulgant
i creant canals de difusió per a
la poètica i l’art d’avantguarda.
Organitza a la seva seu social
tallers d’art, recitals, tertúlies,
happenings, performances i
esdeveniments de polipoesia,
teatre, projeccions de
videopoesia i ciberpoesia,
exposicions i altres activitats.
Actualment prepara el 17è
Festival de Poesia de Barcelona,
el 3 d’octubre, i el CyberPoem
6.1: Mostra de Poètiques
Digitals, el 7 de novembre,
tots dos al Centre Cívic Torre
Llobeta.

Multimèdia La PAPA
Carrer de Tapioles, 12
08004 Barcelona
Tel. 635 23 32 75
lapapa.org@gmail.com
www.lapapa.org
www.cyberpoem.com
www.barcelonaattractions.com

Poesia Viva
Entitat que va néixer fa trenta
anys a la sala del carrer de
Tuset La Cova del Drac i que
actualment duu a terme les
seves activitats a la Sala Vivaldi.
Ha celebrat vetllades setmanals
sense interrupció (més de 1.500
actuacions poètiques).
El Seminari d’Investigació
Poètica ja ha complert 21 anys,
una tasca que s’ha difós a més
de cinquanta llibres publicats
per editorials com ara Columna,
Viena, Granollers, Comte
d’Aure, Abadia i Parnass, entre
altres.
Sala Vivaldi
Carrer de Llançà, 5
08015 Barcelona

Taller de Creació
Poètica de la Plaça
del Bonsuccés
Coordinat per Gustavo Vega,
es reuneix setmanalment
i duu a terme creacions tant
de poesia textual com visual
i d’acció. A més d’exposicions
i esdeveniments, ha fet
publicacions en forma de
llibre, i també l’edició de la
revista Quaderns de la Plaça del
Bonsuccés.

Museu de Poesia
de Catalunya (Mupocat)
L’Associació Promotora del
Museu de Poesia de Catalunya
és una entitat sense ànim de
lucre, oberta a tothom, 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. Enguany ha creat Ombra
Produccions, una productora
de cinema que organitzarà
pròximament el seu primer
concurs de curtmetratges
poètics. L’associació també ha
creat el centre de la poesia de
la Mediterrània.
Centre Cívic Pati Llimona
Carrer del Regomir, 3
08002 Barcelona
Tel. 932 68 47 00

Associació d’Arts
Poètiques, Audiovisuals
i Teatrals Iguanas
(ADAPATI)
Associació jove composta per
poetes, músics i fotògrafs que
neix amb l’objectiu de difondre
la poesia per mitjà de la creació
de poesia sonora i videopoesia.
Organitza el Festival de Poesia
Zona Nord, que aquest any
arriba a la 3a edició, el 27 de
juny de 2009 al Centre Cívic
Zona Nord.
Carrer de Sant Feliu de Codines,
92, 2n interior
08033 Barcelona
Tel. 933 53 62 79

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. 933 30 85 02

Tel. 932 12 78 01
poeticas@gustavovega.com
http://www.gustavovega.com.
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El Laberinto de Ariadna
Grup de poesia que es reuneix
dues vegades al mes en una
tertúlia poètica al carrer de
la Canuda, 6, 6è pis. Publica
trimestralment un plec de
poesia.

Ap. 7
08860 Castelldefels
Tel. 630 55 19 56
laberintodeariadna@hotmail.com
www.ariadna-web.org
(nou web)

Otras Voces
El grup Otras Voces difon
durant tot l’any la poesia
creada per dones a través de
presentacions, lectures, recitals
i performances.
Tel. 934 39 66 90
deltell@gmail.com
poramoralartenora@yahoo.es

Poramoralarte
Poramoralarte és un espai
creatiu en el qual l’energia es
posa en la creació poètica.
Coordinació: Nora Almada.

Tel. 934 39 66 90
poramoralartenora@yahoo.es
http://
escrituracreativaporamoralarte.
blogspot.com/

Amics de la Poesia del
Casc Antic
Activitats literàries amb
trobades poeticomusicals
bilingües de 19 a 21 h el primer
i el segon dimecres de mes,i en
català l’últim dimarts. També
celebra el Certamen Literari
del Casc Antic, convoca els Jocs
Florals de Ciutat Vella
i organitza un recital poètic
a Santa Maria del Mar per
Nadal. A més, publica una
revista bimestral relacionada
amb temes poètics i literaris.

Centre Cívic Pati Llimona
Carrer del Regomir, 3
08002 Barcelona
Centre Cívic Convent de St. Agustí
Carrer del Comerç, 36
08003 Barcelona
Tel. 932 45 10 03
amicspoesia@hotmail.com

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
celebra també alguns festivals
d’homenatge a diferents poetes.
Casa del Mar
Carrer d’Albareda, 1-13
08004 Barcelona
Tel. 650 33 40 97
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Depoètica
Recitals trimestrals amb l’edició
d’un llibre.
Casa Elizalde
Carrer de València, 302, 1r
08009 Barcelona
Tel. 937 58 85 71
adrianaferran@yahoo.es

Taula Kabish
Grup poètic que organitza
un taller de poesia setmanal,
amb recitals poètics a diversos
festivals, locals
i teatres, i alguns projectes
interdisciplinaris.
taulakabish@gmail.com
taulakabish.blogspot.com

Poemes al Nas
de la Lluna
Grup constituït a Calafell que
comparteix socis i activitats
entre Calafell i Barcelona.
Promou, sobretot, la poesia
de tres poetes estretament
vinculats a Calafell (Joan Nin
Romeu, Víctor Alari i Carles
Barral), a més de la dels socis
del grup. Organitza cada estiu
la Nit de Poesia a la Platja, a
Calafell, i els més diversos actes
i jornades de poesia a Calafell i
a Barcelona. Publica un Full de
Poesia mensual. Es reuneix a
Barcelona el primer dilluns de
cada mes a les 19 h.

Biblioteca Sant Antoni
Joan Oliver
Carrer del Comte Borrell, 44-46
www.nasdelalluna.com
nasdelallunamaica@hotmail.com

Espai Mallorca
Presenta el cicle Poesia amb
Poetes, en què cada mes
convida tres poetes de les
Balears o publicats a les Illes
per parlar de poesia i llegir
els poemes.
Carrer del Carme, 55
08001 Barcelona
Tel. 934 42 91 93
info@espaimallorca.cat
www.espaimallorca.cat

Pròleg, llibreria de les
dones, especialitzada
en autores
Difon la literatura feta
per autores a partir de
presentacions de llibres.
Organitza tallers de lectura
crítica i escriptura i tertúlies
literàries.

Tel. 933 19 24 25
www.llibreriaproleg.com
llibreriaproleg@llibreriaproleg.
com
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Associació Cultural
Heliogàbal
Organitza anualment dos
trimestres de poesia, els
diumenges al vespre, dedicats
a grans autors de les lletres
catalanes i autors novells,
i celebra nits temàtiques i
nits d’autors rellevants de la
literatura universal. Al seu
web (www.heliogabal.com)
es poden trobar vídeos dels
recitals que ha organitzat.
Carrer de Ramón y Cajal, 80
08012 Barcelona

Horiginal, Cafè+Poesia
Organitza recitals de poesia
cada dimecres, amb una
atenció especial per l’oralitat
i propostes innovadores que
donen veu tant a poetes inèdits
com a veus ja consolidades.
Acull presentacions de llibres,
revistes, fanzines, etc.

Carrer de Ferlandina, 29
08001 Barcelona
Tel. 934 43 39 88 / 934 42 46 27
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Cafè-tertúlia Nostromo
Presenta dos o més poetes en
llengua castellana o catalana
l’últim dijous de cada mes.
Després de la lectura s’estableix
un diàleg amb els poetes i el
públic sobre algun tema de
poesia.
Carrer de Ripoll, 16
08002 Barcelona

CaixaForum
Organitza diverses activitats
al voltant de la poesia, com
ara cicles de conferències i
trobades amb poetes o sobre
poetes.
Avinguda del Marquès
de Comillas, 6-8
08038 Barcelona
Tel. 934 76 86 00
www.laCaixa.es/ObraSocial

Casa Amèrica Catalunya
Fundació que, des de l’any 1911,
genera, impulsa i col·labora en
actes, projectes i programes
d’intercanvi cultural entre
Catalunya i els països de
l’Amèrica Llatina. Des de la seva
àrea de literatura organitza de
manera permanent activitats
encaminades a difondre les
lletres llatinoamericanes.
Presentacions de llibres, recitals
de poesia, diàlegs literaris,

lectures dramatitzades,
recorreguts poètics per les
exposicions que organitza
l’entitat i banquets de literatura
-un esdeveniment innovador
que combina lectura i
gastronomia- són alguns dels
actes més representatius en
aquest àmbit.

Carrer de Còrsega, 299, entresòl
08008 Barcelona
www.americat.net
americat@americat.net

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. 933 161 242
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 amb la
programació de diverses
activitats com ara el cicle
permanent De Pensament,
Paraula i Obra, i amb la creació
del Club de Poesia, un grup de
lectors i lectores que llegeixen
i comenten llibres.

Carrer de les Camèlies, 76-80
08024 Barcelona
Tel. 934 35 31 70
b.barcelona.mr@diba.cat
www.bcn.cat/bibmercerodoreda

Districte de les Corts
Organitza els Jocs Florals
del districte amb l’objectiu
de promoure la composició
poètica.
Plaça de Comas, 18
08028 Barcelona
Tel. 932 91 64 62
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Districte de Sarrià Sant Gervasi
Ofereix el programa de
passejades literàries El rastre de
la paraula, amb els recorreguts
següents: «Observadors de la
realitat», «Del turó del Putget
al parc de Monterols», «Mercè
Rodoreda i Sant Gervasi»,
«Sarrià poètic», «Vilajoana:
el darrer port de Jacint
Verdaguer» i «De la plaça de
Molina al Turó Parc amb ulls de
poeta». Aquestes passejades es
programen periòdicament des
del Centre Cívic Casa Sagnier
(informacio@casasagnier.net,
tel. 93414 01 95). Es pot facilitar
informació per fer-les en
horaris especials.
Hi ha una versió de Sarrià
Poètic adaptada a públic escolar
(elspiratesteatre@gmail.com,
tel. 617 086 820 i 93 352 98 23).
Plaça del Consell de la Vila, 7
08034 Barcelona
Tel. 932 91 65 77
mmestres@bcn.cat
www.bcn.cat/itineraris

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.
Carrer d’Eduardo Conde, 22-42
08034 Barcelona
Tel. 932 56 27 20
ccsarria@qsl.es

Associació Col·legial
d’Escriptors
de Catalunya (ACEC)
L’ACEC organitza i promociona
al llarg de tot l’any nombroses
lectures i presentacions de
novetats de poesia dels autors
associats o convidats. Organitza
unes prestigioses Jornades
Poètiques multilingües de les
quals aquest setembre es farà la
8a edició. Organitza Encontres
080, un cicle poètic de trobades
mensuals en què participen
sempre dos poetes, en llengua
catalana i castellana. L’any 2000
va iniciar l’Arxiu Audiovisual
de Poetes, en llengües catalana,
castellana, gallega i basca, que
enguany arribarà al DVD
núm. 80.
Carrer de la Canuda, 6, 5è
08002 Barcelona
Tel. 933 18 87 48
secretaria@acec-web.org
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www.acec-web.org

www.auladeescritores.com

Associació d’Escriptors
en Llengua Catalana (AELC)
L’AELC presenta Poesia i
Copes, una activitat cultural
i social centrada en la lectura
de poemes d’autors amb una
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.

Escola d’Escriptura de
l’Ateneu Barcelonès
Organitza un ventall de prop
de seixanta cursos agrupats en
els blocs «Escriptura», «Oficis
de l’edició», «Comunicació
i narració oral» i «Literatura
i humanitats», i el cicle de
conferències col·loqui Amb
Veu Pròpia, al qual es conviden
poetes a fer un repàs de la seva
trajectòria literària. L’Escola
proposa diferents cursos de
poesia -Iniciació a la poesia,
Poesia I, Acció poètica, La
construcció d’un poemari,
La paraula amb vida: la poesia
a l’escenari, etc.- i el Taller de
Poesia. Així mateix, l’Escola
acull diversos grups d’acció
poètica i, periòdicament,
organitza recitals i homenatges
a poetes.

Carrer de la Canuda, 6, 5a
(Ateneu Barcelonès)
08002 Barcelona
Tel. 933 02 78 28
aelc@escriptors.cat
www.escriptors.cat

Escola-taller de l’Aula
d’Escriptors
Escola literària i
cinematogràfica que també
té una editorial: Hijos del
Hule. Pel que fa al gènere
poètic, proposa una formació
metodològica teoricopràctica
en forma de tallers i cursos
literaris. A més a més, organitza
activitats com ara tertúlies,
lectures, conferències,
monogràfics, presentacions de
llibres, etc., i ofereix informació
bibliogràfica o sobre concursos.

Carrer de la Canuda, 6
08002 Barcelona
Tel. 933 17 49 08
escolaescriptura@ateneubcn.org

Carrer de Sant Lluís, 6, baixos
(barri de Gràcia)
08012 Barcelona
Tel. 932 10 25 68 / 677 72 79 98
info@auladeescritores.com
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índex de continguts
DIJOUS 21 de maig
A les 18.30 h
150 ANYS DE JOCS FLORALS
DE BARCELONA
Ajuntament de Barcelona.
A les 19 h
LECTURA POÈTICA:
«La poesia i la filosofia»
Jardins Romàntics de la Universitat de
Barcelona.
A les 20 h
VEUS I PARAULES IMPROVISADES
DEL CANT VALENCIÀ D’ESTIL
Verger del Museu Frederic Marès.
A les 22 h
HOMENATGE A GERARD VERGÉS
Verger del Museu Frederic Marès.
Fins al 5 de juny
Exposició POESIA VISUAL CONTRA LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Biblioteca Ignasi Iglésias – Can Fabra.
I també...

DIVENDRES 22 de maig
A les 17 h
POESIA PELS SENTITS A RÀDIO 4
Estudi 31 de Ràdio 4.
A les 20 h
CONVERSANT AMB JOSÉ EMILIO
PACHECO
Casa Amèrica Catalunya.
A les 20 h
JOC PARTIT
Caseta del Migdia.
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A les 21 h
TUSQUETS I POESIA:
un camí de QUARANTA ANYS
Biblioteca Jaume Fuster.

A les 22 h
TAVERNA DE POETES.
Amb Santi Arisa
Plaça del Rei.

A les 19 h
POETES PERIODISTES,
PERIODISTES POETES
Fundació Francisco Godia.

A les 23 h
HOMENATGE A JOAN BROSSA.
POETES D’AVANTGUARDA
Palau de la Virreina.

A les 24 h
POETES JOVES.
DE PEDRA FOGUERA A QUÀNTIQUES
Pati del Palau de la Virreina.

A les 21.30 h
CLAROR VESPRAL
(dels clàssics als haikus)
Seu del Grup SGAE a Catalunya.

Fins al 19 de juny
Exposició
JOSEP M. MESTRES QUADRENY.
MÚSICA VISUAL SENSE PERRUCA
Fundació Joan Brossa.

I també...

I també...

DISSABTE 23 de maig

DIUMENGE 24 de maig
A les 12.30 h
INSUFICIÈNCIA MITRAL
Punt de trobada: avinguda de Gaudí,
cruïlla del carrer de Cartagena amb el
carrer de Sant Antoni Maria Claret.

A les 10 h (fins a les 20 h)
MARATÓ POÈTICA EN HOMENATGE
A JOAN SALVAT-PAPASSEIT
UN ENEMIC DEL POBLE
Llibreria Catalònia.

A les 19 h
POESIA ELECTRÒNICA: MIRA, TOCA,
ESCOLTA I INTERACTUA AMB LA POESIA
D’ARA
Sala mirador del CCCB.

A les 12 h
MEITAT TU, MEITAT JO
Biblioteca Fort Pienc.

A les 20 h
LA POESIA ÉS UN ESPECTACLE
Verger del Museu Frederic Marès.

A les 19 h (fins a les 22.30 h)
TARDA DE POESIA URBANA
Pati del Palau de la Virreina.

A les 22 h
ET DEIXARÉ LA VEU
Plaça del Rei.

A les 20 h
REVISTA UNDERGROUND
METROTRANSPORTADA
Porta principal de Liceu.

I també...

A les 21 h
LÍRICS I ELÈCTRICS. Recital poètic
CaixaForum.

DILLUNS 25 de maig
A les 18.30 h
LA POESIA EN EL ROCK
Biblioteca Vapor Vell.

I també...

DIMARTS 26 de maig
A les 19 h
Joan Vinyoli:
Present continu amb Mario Gas
Museu Picasso.
A les 20 h
70 ANYS SENSE ANTONIO MACHADO
Biblioteca Guinardó – Mercè Rodoreda.
A les 22 h
POÈTIQUES DE L’ABSURD
Pati del Palau de la Virreina.
I també...

DIMECRES 27 de maig
A les 13 h
Homenatge a Marià Manent i Cisa
Carrer del Doctor Dou, 11.
A les 18 h
LA TRADUCCIÓ POÈTICA COM UNA
FORMA DE POESIA
Espai 4. Palau de la Virreina.
A les 20 h
xxv FESTIVAL INTERNACIONAL
DE POESIA DE BARCELONA
Palau de la Música Catalana.
I també...
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crèdits
Coordinació general David Castillo
Coordinadors Jordi Virallonga i Ester Xargay
Coordinador dels Jocs Florals de Barcelona
D. Sam Abrams
Direcció del XXV Festival Internacional
de Poesia de Barcelona Víctor Obiols, Gabriel Planella
i Àlex Susanna
Cartell original RunDesign
Fotografies: Txema Salvans
Edició Institut de Cultura de Barcelona
Assessorament lingüístic Caplletra
Si voleu més informació:
Oficina d’Informació Cultural del Palau de la Virreina
La Rambla, 99. 08002 Barcelona
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h
Telèfon 010
De dilluns a diumenge, de 8 a 24 h
Establiment: 0,45 €. Cost mín.: 0,06 €
Tarifa per segons. Inclou l’IVA

www.bcn.cat/canalcultura

Les activitats tenen un aforament limitat.
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Organització:

Amb la col·laboració de:

Patrocinador principal:

Col·laboradors:

Mitjans de comunicació patrocinadors:

Mitjans de comunicació col·laboradors:

Mitjà de comunicació associat:

