autors als que els uneix el seu gust per la
poesia directa, l’honestedat emocional, la
disidència i l’inconformisme: Sonia Barba,
poetessa i directora de Prostíbul poètic,
i els textos de l’escriptor barceloní Javier
Gil, amb les cançons de Pemi Rovirosa,
de Lax’n’Busto, Jofre Bardagí i Irene
Sansalvadó.
23 h, Casal de Joves
Ginestà
El duet format pels germans Júlia i Pau
Serrasolsas encapçalen aquesta nova
banda que explica històries quotidianes
mitjançant música pop, cançó protesta i folk
català.

Diumenge 22 de març

12 h, Centre Parroquial
“Môesia”, espectacle de Mô clown cia,
interpretat per Elisenda Rué
La Xarxa Sant Feliu ens presenta Môesia, on
la pallassa Mô comparteix amb grans i petits
l’aventura incansable d’atrapar la poesia, de
trobar la seva pròpia, d’elevar-la al més alt i
volar.
18 h, Auditori del Palau Falguera
“Negra sombra”, Dones amb Veu, amb
la col·laboració de la Coral Crescendo,
Javi Clancarakol, Eva Segovia i Lumi
Ramirez
Dones amb Veu clausura la Setmana de
la Poesia d’enguany, amb un espectacle
dedicat a una de les majors poetesses de
tota la literatura ibèrica, Rosalia de Castro.
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L’abstracció lírica defineix l’obra de l’artista
lleidatà Josep Mª Alarcón, que fa de les
arts plàstiques una experiència per navegar
per l’interior de l’esfera ingràvida del
coneixement.

Exposicions
Del 13 al 22 de març
Sales d’Exposicions del Palau Falguera
Horaris: de dilluns a dissabte, de 18 a 20 h
Diumenges d’11 a 14 h
“Luis Cernuda. La realidad y el deseo”
Lloc: Sala d’exposicions (1a planta)
Exposició, que recull i amplia la mostra
original que amb motiu del centenari del
naixement de Luis Cernuda es va fer al
2002.
“Ut pictura poesis”, pintures de Josep
Mª Alarcón
Lloc: Sala d’exposicions (planta baixa)

Del 12 de març al 2 d’abril
Lloc: Arxiu Comarcal del Baix Llobregat
“Candor i coratge. Testimonis
documentals de les relacions
Catalunya-el Japó al segle XX conservats
a l’Arxiu Nacional de Catalunya”
Horaris: de dilluns a dijous de 8.30 a 14.30 h,
i de 8.30 a 15 h els divendres
“L’atzar és breu”, pintures de Toni
Moreno
Lloc: Aula de Cultura de l’Ateneu Santfeliuenc
Una petita selecció de l’obra plàstica de
l’artista molinenc Toni Moreno, inspirada per
diferents poemes de la literatura universal.
Horaris: de dilluns a divendres, de 19 a 21 h.
Diumenges de 12 a 14 h
“Poemes i roses”, d’Amics de les Roses
i Col·legi Mare de Deu de la Mercè
Lloc: Carrers de Sant Feliu de Llobregat
8 plafons repartits per diferents punts de la
ciutat que combinen diverses roses Dot amb
poemes inspirats en aquesta flor.

Organització:

Amb el suport de:

Mitjans oficials:

Seu oficial:

Hi col·laboren:

Centre
Parroquial
SANT FELIU DE LLOBREG AT

Miravins

DEL 12 AL 22 DE MARÇ DE 2020
SANT FELIU DE LLOBREGAT
www.santfeliu.cat/setmanadelapoesia

Dijous 12 de març

Activitat pròleg
19 h, Arxiu Comarcal del Baix Llobregat
Inauguració i visita comentada per
la comissària a l’exposició: “Candor
i coratge. Testimonis documentals
de les relacions Catalunya-el Japó al
segle XX conservats a l’Arxiu Nacional
de Catalunya “. Conferència: “Les
influències japoneses a la poesia
catalana: el cas de Carles Riba i Joana
Raspall”, a càrrec de Jordi Mas i López
Com a preàmbul a la inauguració oficial
de la Setmana, l’Arxiu Comarcal del Baix
Llobregat ens presenta una tarda dedicada
als vincles entre Catalunya i el Japó al llarg
del segle passat.

Divendres 13 de març

19 h, Ateneu Santfeliuenc
Inauguració de l’exposició: “Obres de
Toni Moreno”
19.30 h, Palau Falguera
Inauguració de les exposicions
“Luis Cernuda. La realidad y el deseo”
+ “Ut leitura poesis”, pintures de Josep
Mª Alarcón

21.30 h, Sala Ibèria
Espectacle inaugural: “La invasió de
l’oxigen”, amb Carla Fajardo i Roger
Ballesté, i “Entre poemes i cançons”,
amb Joan Dausà
El nostre polifacètic Joan Dausà inaugura
la Setmana de la Poesia d’enguany, amb
un espectacle únic creat per a l’ocasió.
Obrirà l’espectacle el duet format per Carla
Fajardo, guanyadora de la darrera edició del

premi Martí Dot de poesia, i el músic Roger
Ballesté.
Entrades: 10 € anticipada, 13 € el mateix
dia. Venda d’entrades: a partir del 2 de
març, de dilluns a divendres de 18 a 21 h,
a la Sala Ibèria.

Dissabte 14 de març

13 h, Sala dels Àustries del Palau Falguera
Duet Dodeversos
El duet format per Andrés Linares
(poeta) i Anna Godoy (viola) ofereix
una sessió de música i poesia que ens
transportarà per totes les estacions de l’any
en un context de repòs i d’instrospecció.
19 h, Auditori del Palau Falguera
”Poesía a compás”, Con 2 Tacones i La
Mordida
Aquesta producció pròpia de la Setmana
de la Poesia fusiona el ball flamenc dels
ballarins i ballarines de l’entitat santfeliuenca
Con Dos Tacones amb els poemes de
Lorca, Alberti, Machado i altres mestres
de la poesia espanyola, interpretats pels
rapsodes de La Mordida Literaria.
22 h, Sala Els Pagesos
Trash Poetry: “Fukushima! (pregària per
l’extinció)”, J&J Produccions / ”Somos
fabricantes” / “Incomunicats”, Dani Ites
+ La Mordida / “Amor etern alt grup de
risc”, Lulu Martorell i Martí Sales
Torna la nit més canalla de la Setmana
de la Poesia, la Trash Poetry, amb quatre
propostes imprescindibles: l’adveniment
de l’apocalipsi en clau rock i punk de J&J
Produccions; el pop poètic de “Somos
fabricantes”; l’espectacle “Incomunicats”,
que fusiona l’electrònica i la poesia; i per
finalitzar, 25 anys després de la seva marxa,
el recordat Pepe Sales serà invocat a la
Sala Els Pagesos amb les seves cançons i
poemes.

Diumenge 15 de març

12.30 h, L’Irrebarent del Casal de Joves
Tast poètic de cerveses amb
La Mordida

Un nou maridatge entre la poesia i la
cervesa, amb un marcat protagonisme de la
cervesa artesana local Roses del Llobregat.
Activitat només per a majors de
18 anys, cal inscripció prèvia a
info@lamordidaliteraria.com
(places limitades).
18.30 h, Auditori del Palau Falguera
”Música és quan em parles”, amb Indira
Ferrer i Antoni Mas
La soprano Indira Ferrer, una de les veus
líriques més destacades del país, i el
pianista Antoni Mas ens presenten aquest
espectacle, creat específicament per a la
Setmana de la Poesia.

Dilluns 16 de març

18.30 h, Biblioteca Montserrat Roig
“Bateig de vida”, amb Margarida Bernús
La poetessa anoienca Margarida Bernús
ens presentarà un recull de poemes que
apel·len a la sensibilitat i lirisme de les coses
senzilles.

Dimarts 17 de març

20 h, Sala Els Pagesos
Pere Cabaret, Sebastià Portell,
“Ocaña, reina de las Ramblas”,
Irene Ribas i El Chvnco
El col·lectiu LGTBI pren la paraula en
aquesta vetllada, que reuneix alguna de les
propostes que més ressò han obtingut a la
darrera temporada de l’escena barcelonina.
Obrirà Pere Cabaret, amb un relat dedicat a
la part més amagada de l’època victoriana.
Intervindrà també Sebastià Portell amb
“Poesia LGBTQ catalana”, un recital ple de
poesia compromesa. Continuarem amb
“Ocaña, Reina de las Ramblas”, un recital
teatralitzat a ritme de copla. I per finalitzar,
un petit tastet de luxe, amb la veu d’Irene
Ribas i la guitarra d’El Chvnco, que tancaran
la vetllada amb la seva música d’arrels i
sentiment.

Dimecres 18 de març

19 h, Biblioteca Montserrat Roig
Aedo, rap conscient
El molinenc Aedo ens portarà a la Biblioteca
Montserrat Roig una sessió poètica i musical
original, carregada de flow i hip hop.

Gil, l’aclamada performer, posarà en escena
els poemes del seu recent “Antes de que
tiréis mis cosas”, amb l’atmosfera sonora
desplegada per Abraham Boba.

Dijous 19 de març

19.30 h, Casal de Joves
“Camino abierto”, Quique i Yon Iriarte
La trobada poètica de dues generacions,
pare i fill, reinventant un temps imaginari
d’anada i tornada.
21.30 h, Sala Els Pagesos
”Bàrbars”, Jordina Biosca i David
Garcia + Xarim Aresté+ “Ferrater, les
dones i els dies”, Lenguas Muertas
Amb “Bàrbars”, la gran Jordina Biosca,
acompanyada per la guitarra de David
Garcia, ens porta una selecció de poemes
d’arreu, que van directament a l’ànima i de
retruc pincen la ment. El pop delicat, líric
i íntim de Xarim Aresté es presentarà per
primera vegada a Sant Feliu. I per tancar
la nit, el combo Lenguas Muertas ens
presentarà el seu homenatge a l’univers líric
de Gabriel Ferrater a cops de post-rock amb
“Ferrater, les dones i els dies”.

Divendres 20 de març

19.30 h, Biblioteca Montserrat Roig
Lliurament 45è Premi Martí Dot
Coneixerem el poemari guanyador de la
45ena edició del Premi Martí Dot, que
amb 16 poemaris ha estat la tercera amb
més participació de la seva història. Hi
participaran el president del Jurat, David
Castillo, i els alumnes del Col·legi Mare de
Deu de la Mercè, entre d’altres.
20 h, Sala Ibèria
”Autorretrato de un joven capitalista
español”, amb Alberto San Juan
Alberto San Juan es despulla
emocionalment en aquest monòleg
documental, que uneix la història d’Espanya
des de les acaballes de la dictadura i la
Transició fins al moment actual.
Entrada: 6 € anticipada, 9 € el mateix dia.

20.15 h, Sala Els Pagesos
María Eloy García + Laura Sam &
Nazareno + Violeta Gil & Abraham Boba
Una vetllada de luxe amb la malaguenya
María Eloy García presentant el seu darrer
poemari “Los habitantes del panorama”.
El duo de Laura Sam i Nazareno portaràn
l’espectacle “Incendiaria”, en què la poesia
directa i contundent es complementa amb
els sons electrònics. I per finalitzar Violeta

21.30 h, Ateneu santfeliuenc
Nit ContraBaix: Versonautas
Partícules de poesia, brams de trompetes,
pianos atmosfèrics, llunyanies elèctriques,
paraules deconstruïdes i cançons parlades
formen la Versopsicodèlia dels Versonautas,
que ha viatjat per més de 100 espais entre
sales de música alternatives.
Entrada: 11 € anticipada, 14 € el mateix
dia.

23 h, Milenio
Akapü
Akapü és l’alter ego de Raúl Morales, raper
emergent de l’escena local santfeliuenca
crescut al barri Falguera.

Dissabte 21 de març

11.40 h, Punt de sortida: Antigua Rioja
(plaça de Francesc Macià)
“Tast poètic”, La Mordida, Elena
Medel, Marta Pérez Sierra, Joaky y los
Supervivientes, Danilo Marinho, Maria
Ribera, Sonia Moyà i Manel Fortià
L’Associació Literària La Mordida és
l’amfitriona d’aquesta ruta poètica per
diferents punts de Sant Feliu de Llobregat,
on podrem gaudir de diversos tastets lírics i
gastronòmics: del bar l’Antigua Rioja fins a
la Biblioteca passant per El Parlament, Casal
de Joves, La Teteria o l’Ateneu Santfeliuenc.
Activitat amb aforament limitat. Per a
inscriure’s, cal adquirir el tiquet, a un
preu de 10 €, durant tots els espectacles
de la Setmana de la Poesia al “carret
llibreria” de La Mordida.
12 h, Biblioteca Montserrat Roig
“Yo he pensado en nosotras”, amb
Elena Medel
L’autora del poemari Tara, al 2006, o
Chatterton, premi Loewe de Creació Jove
al 2013, és també directora d’una de les
editorials que més estan fent per la difusió
de la poesia, “La Bella Varsovia”.
18.30 h, Bar de l’Ateneu Santfeliuenc
”Tast poètic de vins”, amb Carles Mira
i La Mordida
Maridatge entre la poesia i el món del vi a
càrrec de Carles Mira. Activitat exclusiva per
a majors de 18 anys.
Places limitades. Cal inscripció prèvia a
info@lamordidaliteraria.com.
20 h, Sala Els Pagesos
“Desobediencia” Sonia Barba / “24
te quieros para un amor”, Javier Gil,
Pemi Rovirosa, Jofre Bardagí, Irene
Sansalvadó
Sessió doble a Pagesos, que reuneix a dos

