
Organització: 

Col·laboren: 

Amb el suport de: Seu oficial:Mitjà oficial:

22 h, Sala Els Pagesos
“II Trash Poetry”
• “De Venus a Ziggy”, amb J&J 

Produccions
• Ester Suñé (Premi Joan Duch 2016) 
• Jaume C. Pons 
• Flaming Shakers plays Revolver 
• Surfin’ Trash Hero i La Mordida
• Micro Obert 
Torna el microfestival de les “altres 
poesies”, enguany dedicat a recuperar 
els grans versos del pop. Des de la Velvet 
Underground fins a The Beatles interpretats 
en directe pels genials Flaming Shakers , 
passant per la poesia gimnàstica d’Ester 
Suñé o la musicalitat dels versos de Joan 
C. Pons, en una gran festa per a tots els 
públics que tancarà els ja habituals Surfin 
Trash Hero i La Mordida.
  
Diumenge 26 de març
11.30 h, pl. Roses 
Els Navegants + Chirigota de la Peña 
Bética de Sant Feliu + David Castillo i 
Niño de Elche
Pop rock psicodèlic, la poesia popular de 
les “chirigotas” i la fusió entre la poesia i 
el flamenc ocupen la plaça de les Roses 
durant un matí obert a tothom.  

18.30 h, Auditori del Palau Falguera
“Working for your smile: Lenny and 
Bob”, amb Mark Duffy, COR 685 dirigit 
per Marta Carretón i JAMA Quartet  
Destacats músics i rapsodes de l’escena 
de Sant Feliu, dirigits artísticament per 
Mark Duffy, posen en peu un concert/
recital dedicat íntegrament a les cançons de 
Leonard Cohen i Bob Dylan, probablement 
dos dels majors poetes del segle XX. Una 
producció pròpia de la VI Setmana de la 
Poesia, que sintetitza a la perfecció el fil 
artístic d’aquesta edició. 

Dilluns 27 de març
20 h, El Parlament
Dj Axel Pi + Oscar D’Ainiello “Delafé Nu” 
El gran Axel Pi als plats obrirà i tancarà la 
presentació d’aquest recital de cançons 
sense música protagonitzat per l’Òscar 
Delafé, i preparat especialment per a la 
VI Setmana de la Poesia de Sant Feliu de 
Llobregat. 

Miravins

VI SETMANA DE LA POESIA
Del 16 al 27 De Març 2017 / Sant Feliu De llobregat
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Diumenge 26 de març
20 h, Sala Ibèria   
Concert de Nil Moliner, amb alguns convidats sorpresa
Preu: 3 € (venda d’entrades al bar de l’Ateneu i a la Cova)

Pròleg de la
Setmana de la Poesia
Divendres 10, 23 h
Concert: “DELTA. Descobrint el 
Blues des del Baix Llobregat”, 
amb Alf Expósito i Mark Duffy. 
Presentació de la VI Setmana de la 
Poesia
Lloc: Milenio Music Bar
Entrada lliure

• Totes les activitats de la VI Setmana de la Poesia, excepte ContraBaix del divendres 
17 i el concert del Cor de Noies de Matadepera, són d’entrada lliure fins completar 
l’aforament, inclòs l’espectacle inaugural de Nacho Vegas.

• En cas de pluja, les activitats programades a l’aire lliure es faran a la Sala Ibèria.



Dijous 16 de març
22 h, Sala Els Pagesos
“Reanudación de las hostilidades”, amb 
Nacho Vegas
El gran Nacho Vegas obre la Setmana de la 
Poesia de 2017 amb un espectacle poètic 
on avançarà els versos del seu primer 
poemari, que es publicarà a l’abril. L’entrada 
és lliure fins a completar l’aforament, i les 
entrades es poden recollir dues hores abans 
de l’espectacle a la Sala Ibèria (màxim dues 
entrades per persona).

Divendres 17 de març
19 h, Sala Els Pagesos
“Galeano encendido”, amb Gaddafi 
Núñez 
El músic peruà Gadaffi Núñez presenta un 
espectacle musical que es nodreix dels 
textos esencials d’Eduardo Galeano i els 
retorna als paisatges i venes musicals 
d’Amèrica Llatina. 

20 h, Sala Ibèria
“Denarius”, amb PuntMoc Teatre 
Prestrena en exclusiva del darrer muntatge 
de la prestigiosa companyia teatral 
PuntMoc, veritable referent del teatre físic i 
l’humor absurd.

Diumenge 19 de març
13 h, Sala d’actes de l’Ateneu
“La memòria de l’aigua”, amb la 
Companyia Anwa 
Espectacle de titelles per al públic 
infantil, amb l’aigua i la poesia com a 
protagonistes. 

18.30 h, Auditori del Palau Falguera
“Res no és mesquí”, Cor de Noies de 
Matadepera
El disc de Joan Manel Serrat dedicat 
a Salvat-Papasseit enregistrat al 1977 
interpretat en directe pel Cor de Noies de 
Matadepera amb nous arranjaments i sota la 
direcció de Jaume Sala.
Preus: 10 €; 8 € anticipada; 6 € socis i 
sòcies Ateneu; 3 € persones en atur i carnet 
blau

Dilluns 20 de març
18 h, Auditori i sales nobles del Palau 
Falguera
Presentació del llibre “Xilofonada 
poética” de Rosabel Bofarull, amb 
audició musical de l’Escola Municipal 
de Música + taula rodona al voltant de 
la poesia de Joana Raspall, conduïda 
per Pere Martí, i editorials Barcanova, 
Alba Besora (Pagès Editors) i  Patric de 
San Pedro (Editorial Takatuka) 

Divendres 17 de març
21 h, sala d’actes de l’Ateneu
Contrabaix: Míriam Cano i Núria 
Domènech + Albert Bover i Marco 
Mezquida 
ContraBaix presenta una nit de jazz i poesia 
amb un quartet de luxe: Míriam Cano, una 
de les veus joves més importants de la 
poesia catalana, Núria Domènech, Premi 
Martí Dot 2015, i els genials Albert Bover i 
Marco Mezquida, probablement dos dels 
millors representants del piano jazz.  
Preus: 12 € taquilla (10 € anticipada,
8 € socis ContraBaix)  

23 h, Milenio Music Bar
“Es pot lligar de diferents maneres”, 
amb Núria Pujolàs + “Suicidio 
Colectivo”, amb l’associació literària La 
Mordida 
Poemes i jocs de paraules de la mà de Núria 
Pujolàs, una de les majors especialistes en 
poesia per a joves, i performance poètica 
plena de sorpreses a càrrec de La Mordida.   

Dissabte 18 de març
13 h, bar de l’Ateneu
“Cuinant poemes”, amb Moi Aznar 
Espectacle infantil amb poesia i animació 
amb el bon fer de Moi Aznar.

18 h, Sala Els Pagesos 
“Surant com les pedres”, amb Ran de 
les coses (August Garcia, Pep Puig, Josep 
M. Martí i Douglas Suttle).
La poesia de Jaume Subirana és l’eix 
d’aquest espectacle musical i poètic, que ja 
ha recorregut els principals fòrums lírics de 
tot el país.

La nostra poetessa més universal, Joana 
Raspall, és la protagonista d’aquesta 
activitat, on l’Escola Municipal de Música 
interpreta en directe adaptacions musicals 
dels seus poemes, per continuar amb una 
taula rodona on es mostraran les darreres 
novetats editorials de Joana Raspall.

20 h, Sala Els Pagesos   
“Un segon fora del dubte”, amb Marta 
Pérez i Sierra, Josep Partegàs, Guillem 
Payaró i Alba Muñoz + Maria Arnal i 
Marcel Bagés en concert + “Versos, 
jazz i incendis”, amb Aina Torres i Roger 
Martínez
Vetllada de luxe amb tres espectacles. 
Obrirà Marta Pérez amb un dels seus 
darrers poemaris, que diu la vida, el desig 
i l’amor perquè la mort no s’endugui totes 
les paraules, el directe dels magistrals Maria 
Arnal i Marcel Bagés i la poesia d’Aina 
Torres acompanyada del saxo de Roger 
Martínez.  

Dimarts 21 de març
19.30 h, Sala Els Pagesos
“Tot sembla tan senzill”, amb Celeste 
Alias, Meritxell Cucurella, Sònia Moya, 
Laia Noguera + Crisal & Domenikus: 
ContraDicciones i Isabel Garrido i Emili 
Gil: “Poesia del Caos”
Els poemes de la inoblidable Montserrat 
Abelló musicats per Celeste Alias, i amb 
una posada en escena de tres poetes, tres 
músics i un cantant. I per tancar, recital 
doble de poesia sorgida del cicle Slam 
Poetry de Barcelona.

Dimecres 22 de març
20 h, Sala Els Pagesos  
“Amor total”, amb Laia Noguera i Santi 
Careta / “Cultivando brevedades”, amb 
Ajo i Judit Farrés 
Programa doble amb dues de les propostes 
més trencadores del panorama poètic. La 
poetessa Laia Noguera i el guitarrista Santi 
Careta presenten “Amor total”, el seu nou 
poemari on ens convida a perdre l’esma 
sense ennuegar-la. I, per la seva banda, el 
binomi Ajo i Judit Farrés ens porta des de 
Madrid un recital únic, ple de micropoemes, 
microproblemes i rimes a llarg termini.

Dijous 23 de març
20 h, Restaurant 08980
“Contrapunt Poètic es mou”, cata de 
vins i poemes, amb Carles Mira, el 
poeta Eduard Sanahuja i el cantautor 
Toni Casanovas

22 h, Sala Els Pagesos
”Flamaradas canta al Baix Llobregat”, 
amb Dani Flamaradas i Àngel Merino 
Flamaradas, alter ego del cantautor de 
Sant Joan Despí Daniel Magallón, recorre el 
Baix acompanyat per l’Àngel Merino en un 
espectacle poètic musical produït per a la
VI Setmana de la Poesia.

Divendres 24 de març
19 h, Auditori del Palau Falguera   
Lliurament Premi de Poesia Martí Dot +
“Entre poemes i cançons”, amb Joan 
Dausà
El nou guanyador o guanyadora del Premi 
de Poesia Martí Dot es donarà a conèixer 
en aquest acte, que es tancarà amb la 
veu i la música de Joan Dausà, que juga a 
dir textos i poemes d’autors que admira, 
com Joan Margarit, Feliu Formosa, Joana 
Raspall o Miquel Martí i Pol, entre d’altres, 
i els acompanya d’alguna cançó pròpia i 
d’alguna versió d’aquelles que només canta 
quan és sol a casa. Un espectacle íntim i 
petit pensat per ser viscut de ben a prop.

23 h, Sala Els Pagesos
“La noche de los Indies Mayores” Oscar 
Nin, Frank Gálvez, Gasca, Fernando Alfaro, 
David Rodríguez i Dj Leandro
“Sant Feliu de Llobregat, km 0 de l’indie 
català”. Aquest concepte, definit pel 
prestigiós periodista Nando Cruz, està 
al darrere d’aquesta vetllada on música, 
poesia i molts records aniran sorgint amb les 
veus dels nostres “indies mayores” i el gran 
Fernando Alfaro, que presentarà el seu nou 
treball discogràfic.

Dissabte 25 de març
13 h, pl. Vila
“Papallones”, espectacle infantil basat 
en poemes de Joana Raspall, amb 
Carles Cuberes
 


