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Col·laboren: 

Amb el suport de: Seu oficial:Mitjà oficial:

21.30 h, Ateneu 
Nit ContraBaix: Jazzital, amb Guillem 
García Trio i La Mordida Literària 
ContraBaix participa a la Setmana amb un 
concert fusió que ens recrea l’ambient de 
les caves de jazz al New York dels 50. El 
Guillem García Trio i La Mordida Literària 
s’uneixen per explorar noves formes 
d’expressió artística, mentre uns reciten 
diversos poemes en català, anglès i castellà, 
altres hi sumen les notes de jazz. 
Preus: 11 €, anticipada, i 14 €, taquilla
Venda d’entrades: Ateneu i www.contrabaix.
com

24 de març
18.30 h, Auditori del Palau Falguera 
“Intims cors”, amb Jordi Romaguera, 
Juan Pardo i Laura Val
L’actor Jordi Romaguera, acompanyat 
del duet format per la pianista Laura Val 
i el clarinetista Juan Pardo, presenta un 
espectacle intimista que farà recordar els 
moments personals més significatius en la 
nostra educació sentimental.

22 h, Els Pagesos Music Bar
III Trash Poetry: Antonio Revert / J&J 
Produccions / David Castillo / Ana Curra 
Amb els orígens del punk com a eix temàtic 
d’aquest 2018, la nit l’obrirà el poeta 
canari Antonio Revert. Continuarem amb  
“Això és una puta merda (distopia, punk i 
poesía)”, espectacle de J&J Produccions, 
amb il·lustracions de Jordi Peibas i la 
participació d’Alba Martín, Alberto Isasi, 
Jaume Montmany, Mark Duffy, Josep Coca 
i Jordi Jiménez. David Castillo ens aproparà 
als poetes barcelonins de començaments 
dels 80 a “Poetes de la ContraCultura, 
per continuar amb Ana Curra, mite de la 
música obscura a Espanya, amb una llarga 
trajectòria com a activista poètica, que ens 
oferirà un passeig per la seva carrera al llarg 
d’una xerrada compartida amb Ernesto 
Giménez. I per acabar, les cançons més 
recordades del pare del punk  Lou Reed, i la 
Velvet Undreground, amb The Magic&Loss 
Band. 

25 de març
18 h, Centre Parroquial
”36 polzades” Miscel·lània Teatre 
(La Xarxa). Una història dolça, tendra i 
sorprenent, on un curiós personatge ens 
obre de bat a bat la porta de casa seva. 
Preu: 6 €

18.45 h, Sala Ibèria
Pepe Olona i Eduard Escoffet + 
“Nicomedes Mendes” (Núria Martín-
Venirs, Victor Bonet, Oriol Sauleda 
i Guim Valls) + Trash Poetry Band  + 
“Ovidi4: Cuidem-nos”, amb Borja 
Penalba, Mireia Vives, David Caño i 
David Fernàndez 
Quatre espectacles caracteritzats pel seu 
domini escènic, la fusió amb la música i el 
compromís social. Començarem amb la 
presentació del Festival Poetas de Madrid 
i l’editorial Arrebato, amb el seu director 
Pepe Olona i el poeta Eduard Escoffet. 
El guanyador del Premi Martí Dot 2017, 
Guim Valls, juntament amb Núria Morera, 
Victor Bonet i Oriol Sauldes, integren el 
col·lectiu Nicomedes Mendes, un superquip 
poètic expert en intervencions poètiques 
d’avantguarda. Continua Trash Poetry 
Band, col·lectiu santfeliuenc integrat per 
coneguts músics i rapsodes. Per tancar 
“Ovidi4: Cuidem-nos”, sens dubte, un 
dels espectacles poètics més valents dels 
darrers anys.

26 de març
20 h, El Parlament
Gemma Humet i Pau Figueres + Axel Pi Dj
Gemma Humet i Pau Figueres ens oferiran 
un repertori especial, on la poesia prendrà el 
paper protagonista. Trobarem des de Joana 
Raspall a Lorca o Maria Mercè Marçal, 
musicats per la pròpia Humet, Toti Soler o 
Miguel Poveda, entre d’altres.

Miravins

Exposicions

Del 16 al 26 de març
Inauguració, divendres 16 de març, 18 h

“De la matèria i la paraula”, 
instal·lacions poètiques d’Antoni Areny
Palau Falguera-primera planta
Instal·lació d’escultures, acompanyades 
amb un vídeo-art que recull un poema inèdit 
escrit per 20 poetes i poetesses catalanes 
(David Castillo, Enric Casasses, Laia 
Noguera, Tomàs Arias, entre d’altres).

“Haikus, 1, 2, 3”, il·lustracions i haikus 
d’Elenio Pico i Sergio Kern 
Palau Falguera, planta baixa
Col·lecció de dibuixos i haikus originals a 
càrrec dels artistes argentins Elenio Pico i 
Sergio Kern.

Exposicions de llibres de poesia
Mes de març, Biblioteca Montserrat Roig

Del 13 al 23 de març, de l’Ateneu 
Santfeliuenc (vestíbul)
“Tipografia”,  fotografies de Toni 
Moreno i 11 poemes de Laura López 
Granell, Jaume C. Pons Alorda, Maria 
Antònia Massanet, Carles Duarte, 
Míriam Cano, Bel Granya, Anna Gual, 
Maria Sevilla, Marta Pérez Sierra, Ricard 
Mirabete i Marc Romera.
Inauguració: dimarts 13, a les 19 h

Centre
Parroquial
SANT FELIU DE LLOBREG AT  



13 de març
20.30 h, Sala Ibèria
Clara Segura, Santi Balmes i Fluren 
Ferrer
El passat 2017 Santi Balmes publicava 
“Canción de bruma” a l’editorial Principal de 
Los Libros, el seu primer recull de poemes. 
Amb aquest material, i altres textos i lletres, 
Santi Balmes, l’actriu Clara Segura i el 
músic i productor Fluren Ferrer han ideat 
un espectacle conjunt, que es presenta al 
públic a la jornada inaugural de la Setmana 
de la Poesia. 
Venda d’entrades: Sala Ibèria (de dilluns 
a divendres, de 17 a 21 h), Els Pagesos 
(dijous, divendres i dissabtes a partir de 
les 21 h -Sant Feliu de Llobregat), Llibreria 
Barra/Llibre (de dilluns a dissabte, de 16 a 
22 h -plaça d’Osca, Barcelona).

14 de març
19 h, Aula de Música i Teatre
Contrapunt Poètic, amb el duet musical 
Tere i August i el poeta Joan Duran
Contrapunt Poètic ens ofereix una sessió 
de poesia i música, amb la participació del 
duet Tere i August i Joan Duran, un dels 
més significatius poetes actuals en llengua 
catalana i ideòleg de la Festa de la Poesia 
de Sitges.     

“El Santo” és un projecte a sis mans en 
què el text, les il·lustracions i la música 
s’embranquen en un diàleg que explora 
l’ambient enrarit d’un poble rural a través 
de la mirada d’un nen. “Tornar” té l’origen a 
Essaouira on la Noemí Morral va viure i va 
començar a escriure poesia i a dibuixar per 
primera vegada des de la infància.

 

22.30 h, Els Pagesos Music Bar
Prostíbulo poético
Sota l’apariència d’un bordell fantàstic de 
principis de segle XX, les poetesses venen 
els seus versos al públic. Poesia inèdita en 
estat pur, irreverència, jocs de complicitat... 
reivindicació de l’acte íntim de recitar.

17 de març
11 h, Biblioteca Montserrat Roig
“Conjur per mirar d’aprovar sense 
estudiar i altres poemes que fan servei”, 
amb Jordina Biosca 
La polifacètica Jordina Biosca, una de les 
activistes poètiques més destacades del 
panorama en català, ens porta aquest 
espectacle familiar amb el que ha recorregut 
els principals auditoris i centres cívics de 
tota Catalunya. 

19 h, Ateneu Santfeliuenc
“Perfil adulto: poemas para adultos de 
Gloria Fuertes”, amb Dones amb Veu, 
Eva Segovia, Marc Urrutia, Cecilia Coca, 
i “Palabras mágicas”, amb Emilio Bravo 
i Marcelo Mercadante
Doble recital poètic musical: a “Perfil adulto” 
farem un passeig pels poemes per a adults 

15 de març
19 h, Biblioteca Montserrat Roig
Presentació d’Edicions Tremendes, amb 
Núria Busquet, Gisela Vicenç i Beatriz 
Viol. Modera Mariana Gleiser
Aquesta editorial gironina presenta sota el 
títol “Tremendament dona, diàleg poètic”, 
a Núria Busquet i Gisela Vicenç que 
dialogaran sobre les seves obres “Arca 
Mínima” i “Ofrena”. Per tancar, Beatriz Viol 
ens presentarà “Hallar la casa”, de l’Editorial 
Endymion, Premio Himilce de Poesía escrita 
por mujeres.

20.30 h, Pizzeria La Rustika
“Vins i poemes de la Belle France”, 
tast enòleg-poètic amb Carles Mira 
Maridatge entre la poesia i el món del 
vi, a càrrec del sempre original Carles 
Mira. França protagonitza el tast poètic 
d’enguany, amb la seva gran tradició poètica 
(de Baudelaire al surrealisme) i enòloga.
Places limitades, cal inscripció prèvia a 
info@lamordidaliteraria.com

22.30 h, Els Pagesos Music Bar
“Vull les olives”, amb Dolo Beltrán i 
Anna Carné
Un recital inusual… insospitat… prosaic… 
poètic… “gamberrillo” i auster alhora! Com 
un poema visual amb juke box ... o alguna 
cosa així... o un karaoke de poetesses 
catalanes desconegudes i poetes catalans 
des-creguts... o fins i tot com un musical de 
poemes contemporanis triats a consciència. 

16 de març
19.30 h, Ateneu Santfeliuenc
“El Santo”, amb Caterina Riba + 
“Tornar”, amb Noemí Morral i Quim 
Salinas

de Gloria Fuertes, acompanyats de música 
i dansa, interpretats per Dones amb Veu, 
amb Marc Urrutia al saxo i Cecilia Coca al 
baix. “Palabras mágicas” és un espectacle 
amb poemes i textos de Julio Cortázar, 
interpretat per Dones amb Veu i amb 
música a càrrec del bandoneonista Marcelo 
Mercadante. Per connectar tots dos recitals, 
hi tindrem el conte “Se encontraron Gloria 
Fuertes y Julio Cortázar”, a càrrec de 
Clancarakol. 

22.30 h, Els Pagesos Music Bar
Oscar Delafé + Carlos Cros + Jansky  
Óscar Delafé torna amb un nou espectacle 
poètic, inspirat en lletres de la seva formació 
Delafé i las Flores Azules. Carlos Cros, un 
dels millors lletristes i compositors del pop 
estatal, presentarà el seu nou treball “La 
mejor defensa”. Jansky, el duet format per la 
poetessa Laia MaLo i el músic Jaume Reus, 
portaran la seva fusió entre poesia i música 
electrònica.

18 de març
12.30 h, Bar de l’Ateneu 
Mateólika
Mateo Mateólika és un cantautor punk que 
des de 2007 sacseja consciències amb les 
seves composicions carregades de poesia, 
crítica social i humor.

 

18.30 h, Milenio Music Bar
Tarda jove: “Dios, ni contigo ni sin ti” 
(Marcos Pérez, Esteban Barbaria, Xavier 
López, Leandro Pérez, Pedro Vizán, 
Víctor Fernández i Ramon Aumedes) + 
Entelequia + Senyor Oca 
Amb la col·laboració del Casal de Joves, la 
sala Milenio acull una proposta especialment 
adreçada al jovent, integrada per tres 
espectacles.

19 de març
20 h, Els Pagesos Music Bar
Sonia Moya i Pau Ruiz “Intersecció de 
conjunts” + EspaldaMaceta “Els pares 
som públic d’un gran espectacle”
Sònia Moya poetitza la seva experiència de 
la maternitat, des d’una perspectiva àmplia, 
acompanyada de la guitarra de Pau Ruiz. 
Espaldamaceta ens presenta el seu darrer 
treball “Els pares som públic d’un gran 
espectacle”, una visió lírica musical al voltant 
de la paternitat.

20 de març
20 h, Els Pagesos Music Bar
“Gost, la Mercè”, amb Jordina Biosca, 
Anna Subirana i Sylvia Kuchinow     
“Gost, la Mercè” neix a partir de l’obra de 
l’artista Mercè Gost, referent del teatre 
d’ombres. Fusiona llum, ombres, poesia i 
música d’una manera màgica.  

21 de març
11 h, Institut Martí Dot 
“Poesia i cantautors”, taller de poesia i 
música amb Flamaradas
La Setmana arriba a l’alumnat amb 
Flamaradas, alter ego del cantautor 
baixllobregatí Daniel Magallón, qui ofereix
un taller per apropar els grans poetes del 
segle XX.

19 h, Biblioteca Montserrat Roig 
Presentació de La Breu Edicions, amb 
Ester Andorrà, Joan Vigó i Joan Calsina
En representació d’aquesta editorial 
barcelonina comptaren amb la seva 
editora Ester Andorrà i el poeta Joan Vigó, 
qui presentarà el seu poemari “Pastor 
d’antenes”. Acabarem amb el recital del 
darrer guanyador del Premi de Poesia Martí 
Pol del 2017, Joan Calsina. 

20.30 h, Centre Parroquial
“España ingobernable”, amb Alberto 
San Juan i Fernando Egozcue 
Recital auster i emotiu que relata els 
principals cicles de combats ciutadans 
contra el poder durant el segle XX, 
mitjançant cançons i textos de Lorca, 
Cernuda, Miguel Hernández o Gloria 
Fuertes, entre d’altres.

Preus: 5 €, anticipada, i 9 €, taquilla
Venda d’entrades: Sala Ibèria (de dilluns 
a divendres, de 17 a 21 h), Els Pagesos 
(dijous, divendres i dissabtes a partir de 
les 21 h -Sant Feliu de Llobregat), Llibreria 
Barra/Llibre (de dilluns a dissabte, de 16 a 
22 h –plaça d’Osca, Barcelona).

22 de març
22.30 h, Els Pagesos Music Bar
“Meridiana”, amb Enric Montefusco
Fidel a la seva clàssica concepció de música 
com a catarsi però més autor que mai, 
l’Enric Montefusco entrega onze noves 
cançons escrites, gravades i produïdes per 
ell mateix i que, acompanyades per fins a 
dotze músics diferents, tornen a redefinir el 
seu so amb audàcia.

23 de març
19.30 h, Biblioteca Montserrat Roig
Lliurament 43è Premi Martí Dot + Joan 
Margarit 
Vint-i-dos poemaris d’arreu dels Països 
Catalans han participat a la darrera edició 
del Premi Martí Dot de Poesia, que convoca 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. 
En aquest acte es lliurarà el Premi en un 
acte que comptarà amb Joan Margarit, 
guardonat amb el Premio Nacional de 
Poesía i el Premi Nacional de Literatura de la 
Generalitat de Catalunya.  


