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DIR DE NOU EL MÓN

«Si vols conèixer un home, 
dóna-li poder.»

Joan Brossa

«Ningú no pot servir dos senyors.»
sant Mateu 6, 24

La poesia convoca, abans que una tradició local, una tradi-
ció universal. La poesia es mou lliure entre temps, espais i 
formats. El nomadisme i l’acostament a l’altre caracterit-
zen l’exercici poètic. Des de les coves més pregones de la 
llengua pròpia, emergeix un crit que travessa fronteres: 
a l’encalç d’un nou lector, d’un nou horitzó. L’horitzó de 
sempre; els punts cardinals són perennes. Els poetes no fan 
res més que dir de nou el món, captar-ne el moment i lli-
gar-lo al neguit que ens acompanya des que algú va tenir la 
necessitat de fer el primer poema. I ho fan des de la lliber-
tat, sense estar sotmesos a cap altre senyor.

I és en moments de revoltes i de retallades que la poesia 
té més sentit que mai. Els ciutadans, esdevinguts clients, 
embadalits amb la mateixa llum, hem renunciat a l’exer-
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cret —un escenari— al poema. El conjunt de les diverses pro-
postes del programa —jams, conferències, tallers de creació, 
tallers de traducció, Jocs Florals, concerts, una personal 
història oral de la poesia catalana...— revela contradiccions 
i impureses que ens fan més savis i més lliures. Ens perme-
ten comprendre el nostre temps i actuar-hi. Tot plegat amb 
la voluntat de no quedar-nos només amb l’anècdota de la 
creació poètica i interrogar l’espai públic.

D’Arnaldo Antunes a Valentí Puig, de Pamela Z a Luis Alber-
to de Cuenca, de Juan Gelman a Diamanda Galás, de Luis 
García Montero a Lee Ranaldo, de Jerome Rothenberg a 
Eloy Fernández Porta, de Maria Cabrera a Kgafela oa Mago-
godi, s’obre un paisatge que necessita algú que el llegeixi. 
El nostre objectiu és que cadascú trobi la millor manera 
d’acostar-se a aquest paisatge. El programa que tot seguit 
es desplega compta, d’altra banda, amb la col·laboració de 
diverses fundacions, institucions, col·lectius, espais i lli-
breries. Sense ells tampoc seria possible. La poesia és espai 
públic, diàleg amb el present, acció política, exercici de 
ciutadania. El poema, una porta oberta, una llar on hi cap 
tothom. Sigueu tots benvinguts. 

Wahr spricht, wer Schatten spricht. 

Els directors

cici de la ciutadania i al poder de decidir autònomament, 
amb coresponsabilitat. Ara només ens queixem. Com l’in-
fant que marraneja sense fi, que plora fins que obté allò 
que creu que li pertoca. Sense donar res. La poesia ens 
recorda, però, que no podem renunciar a la nostra pròpia 
veu, ni als nostres drets i deures. Rere cada poema hi ha 
algú que s’ha alçat i ha volgut compartir. El gest personal 
i únic i el compromís envers la resta de conciutadans. Així 
de fràgil, gens mecànic.

Des d’aquest punt de partida, el programa d’enguany és 
més dens i divers que mai. Els extrems hi dibuixen un pai-
satge ampliat, ple de matisos i giravolts. Hem volgut tre-
ballar diferents velocitats, diferents tradicions, diferents 
mirades a la ciutat. Barcelona Poesia vol ser alguna cosa 
més que un aparador per als poetes: que ciutat i poesia 
s’impliquin a fons i dialoguin, que les llibreries i els col-
lectius que organitzen activitats poètiques durant tot l’any 
hi diguin la seva, que els mestres ens ensenyin i que els 
joves perdin la por d’explorar, que les llengües no siguin 
una frontera i que els territoris híbrids es despleguin en 
tota la seva complexitat. 

Volem que Barcelona sigui, durant set dies, capital de l’uni-
vers poètic, que els milers de petites i diverses veus que 
conformen la poesia s’apleguin en un mateix punt, posant 
l’accent en la generació de discurs al voltant del fet poètic i 
en l’excel·lència a l’hora de donar un espai i un temps con-
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El poetes que recitaran enguany a la Nit de Poesia al Palau són 
tan diferents entre si que, més que representar un ventall de la 
producció poètica contemporània, representen un cercle en el 
qual tots els punts són a la màxima distància els uns dels altres 
—per ocupar la màxima superfície. La tria és, alhora, una rei-
vindicació de l’excel·lència i de l’enorme varietat de l’espectre 
poètic, aquí en mostres quasi antagòniques i de pes.
Des de cadascun dels vèrtexs del ring enneagonal: Kgafela oa 
Magogodi, sud-africà desenfrenat que et colpeja, verborreic, 
amb el seu doll de versos; Valentí Puig, l’hereu de la millor 
tradició moralista francesa, alta lírica i cap pèl a la llengua; 
Kirmen Uribe, el ja clàssic valedor de la nova poesia basca; 
Jerome Rothenberg, més que poeta americà, poeta universal 
que recompon poesia i ritual, natura, art, misticisme i revolu-
ció; Luis Alberto de Cuenca, poeta i filòleg heterodox, traduc-
tor d’Homer i de Guillem d’Aquitània, expert en còmics, tot 
ell és una excepció, una sorpresa; Núria Martínez Vernis, espi-
gada sacsejadora de l’urbs, animal escènic que duu el ritme a 
les parpelles esbatanades; Arnaldo Antunes, estrella interna-
cional de la confluència entre la música brasilera i la poesia 
concreta; Pamela Z, performer nord-americana que recull la tra-
dició del treball de la veu ampliada de Joan La Barbara i Mere-
dith Monk i hi afegeix una gran presència escènica i bones 
dosis d’electrònica; i Vicenç Altaió, el traficant d’idees que fa 
trenta anys que rega les arrels avantguardistes catalanes per 
extreure’n els esqueixos més fulgurants i passats de postmo-
dernitat. 
No serà un combat a nou, serà un cor a nou, un cor de nou 
veus concatenades dalt d’un ring enneagonal, en directe i en 
gran angular.

6 

NIT DE POESIA AL PALAU
20.30 h
Palau de la Música Catalana (c. del Palau de la Música, 4-6)
 
Jerome Rothenberg, en anglès
Arnaldo Antunes, en portuguès
Kgafela oa Magogodi, en tswana i anglès
Pamela Z, en anglès
Luis Alberto de Cuenca, en castellà
Kirmen Uribe, en basc i castellà
Valentí Puig, en català
Vicenç Altaió, en català
Núria Martínez Vernis, en català

Orquestra Mecànica de Cabo San Roque (intervenció musical) 
Ana Rovira (disseny d’il·luminació) 

Preu entrada: 6 €
Venda d’entrades:
Tiquet Rambles
De dilluns a diumenge, de 10.00 a 20.30 h
La Rambla, 99
08002 Barcelona

Taquilles del Palau de la Música Catalana
De dilluns a dissabte, de 10.00 a 21.00 h

Telentrada: 902 10 12 12 
Totes les oficines de CatalunyaCaixa
www.telentrada.com

DIMECRES 11 DE MAIG
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TALLER DE POESIA
«Tast de recursos i tècniques per a aprenents de poeta»
Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès
(c. de la Canuda, 6)
Un tast dels recursos i les tècniques poètiques més rellevants, 
tant per gaudir d’una bona lectura com per crear textos poètics.

11 de maig 
Poesía y realidad 
(Esther Zarraluki)

12 de maig 
Tècniques de la poesia 
amorosa (Xènia Dyakonova) 
i Despertando palabras —El 
lenguaje renacido en el poema— 
(Teresa Martín Taffarel)

13 de maig 
La canalla dels versos —Poesia 
i humor (una aproximació)— 
(Sebastià Alzamora), De la 
poesia oral a la poesia sonora 
(Lis Costa) i Del cel a la terra 
—Anàlisi comparativa d’un 
poema d’Els fruits saborosos, 
de Josep Carner, i un del Llibre 
de meravelles, de Vicent Andrés 
Estellés— (Lluís Roda)

16 de maig 
De la poesia visual als objectes 
poètics (Glòria Bordons) i Pensar 
el sentiment, sentir el pensament 

—De l’emoció a l’estratègia 
poètica— (Laura López)

17 de maig 
La paraula amb vida: la poesia 
a l’escenari (Josep Pedrals) 
i Vers a vers —El vers com a unitat 
nuclear i germinativa de la llengua 
poètica— (Andreu Subirats)

Inscripcions: del dilluns 11 d’abril 
al divendres 6 de maig.
Inscripció gratuïta (2 sessions com 
a màxim). Admissió segons estricte 
ordre d’inscripció
Lloc per fer les inscripcions: 
Secretaria de l’Escola d’Escriptura 
(c. de la Canuda, 6, 
08002 Barcelona, tel. 93 317 49 08) 
Horari d’atenció al públic: de 
dilluns a dijous, de 10.00 a 14.00 h  
i de 16.30 a 20.00 h; divendres,  
de 10.00 a 14.00 h

Organització: Escola d’Escriptura 
de l’Ateneu Barcelonès i Poesia  
i Educació
Hi col·labora: Fundació Joan Brossa
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XVII JORNADES DE POESIA I MESTISSATGE
«Poesia & rock»
Universitat de Barcelona
Aula Magna de la Facultat de Filologia i Jardins Romàntics
(Gran Via de les Corts Catalanes, 585)

11.15 h
Obertura de les jornades
Presentació: Lourdes Cirlot, 
vicerectora d’Arts, Cultura i 
Patrimoni de la Universitat de 
Barcelona, i Eduard Sanahuja, 
vicepresident de l’Aula de 
Poesia de Barcelona

11.30 h
Conferència inaugural Músics 
elèctrics, poetes del soroll
A càrrec de Carlos Zanón

12.30 h
Taula rodona Influències 
mútues poesia & rock
Amb Santiago López Navia, 
Ignacio Julià i José Ignacio 
Lapido. 
Coordinació: J. A. Arcediano

17.30 h 
Taula rodona Poesia, rock 
i resistència
Amb David Castillo, Bikimel  
i Sabino Méndez. 
Coordinació: Clara Comas 

19.00 h
Lectura poètica Poesia 
per la diversitat
Lectura de poemes i lletres 
de cançons per part dels 
participants de les jornades, 
seguida d’una breu actuació 
musical, als Jardins Romàntics 
de la UB

Organització:  
Aula de Poesia de Barcelona
Hi col·laboren: Vicerectorat d’Arts, 
Cultura i Patrimoni de la Universitat 
de Barcelona, Institut de Cultura de 
Barcelona, Institució de les Lletres 
Catalanes, Dirección General del 
Libro, Archivo y Bibliotecas  
del Ministerio de Cultura



I TAMBÉ...
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EL MÓN DE LES MUSES: 
LLEGIR LA POESIA 
CLÀSSICA
A les 19.30 h
CaixaForum  
(av. de Francesc Ferrer 
i Guàrdia, 6-8) 
Cicle sobre poesia grecollatina.
2 €

CATALITZADOR –  
POESIA ESLAVA 
A les 19.30 h
Centro Galego de Barcelona  
(rbla. dels Caputxins, 35-37)
Organització: Casa Eslava, CGB

CELAYA, ESSENCIAL
A les 20.00 h
Centre Cultural Euskal Etxea  
(placeta de Montcada, 1-3)

Presentació del llibre sobre  
el poeta basc Gabriel Celaya.

NIT I POESIA A GRÀCIA
A les 20.15 h
Aula d’Escriptors  
(c. de Sant Lluís, 6, bxs.)
Lectura de poemes per 
part dels alumnes de l’Aula 
d’Escriptors.

MÉS QUE 1.000 PARAULES.
6 POETES VISUALS
A les 21.00 h
Lletraferit,  
cafè-llibreria-galeria 
(c. de Joaquim Costa, 43) 
Videoprojecció amb propostes 
de 6 poetes visuals.

LOOPOESÍA + LA PATILLA 
& LA VISCERALIDAD
A les 22.00 h
Elèctric Bar  
(trav. de Gràcia, 233)
Un xou del col·lectiu Loopoesía 
centrat en la història del 
negre de Banyoles i un recital 
de Mónica Caldeiro i Víctor 
LaGounda.
5 €

I TAMBÉ...

“POESIES VISUALS  
DELS JOCS FLORALS 
DE LA XARXA DE SALUT 
MENTAL DE CATALUNYA”
Del 2 al 16 de maig 
Casa Orlandai  
(c. de Jaume Piquet, 23) 
Organització:  
Centre d’Higiene Mental Les Corts

«GRITOS SUSURRADOS» 
FOTOGRAFIES D’ÀNGELS  
J. SAGUÉS 
Del 2 al 27 de maig 
Centre Cultural La Casa Elizalde  
(c. de València, 302)

VIII CICLE DE POESIA 
A LA CASA DE MENORCA
Del 2 al 27 de maig
Casa de Menorca
(c. de la Diputació, 215)

“POEMES VISUALS DE 
PALOMA RODRÍGUEZ” 
A partir de l’11 de maig
Bar Horiginal  
(c. de Ferlandina, 29)

INSTAL·LACIÓ 
POETICOVISUAL LA 
BRANCA DE L’OBLIT
A partir de l’11 de maig
Pròleg Llibreria de les Dones  
(c. de Sant Pere més Alt, 46)

“POEMES VISUALS  
DE RAMÓN PEREIRA”
De l’11 al 17 de maig
Inusual Project Espai Cultural  
(c. de la Paloma, 5)

“JOAN OLIVER / 
PERE QUART”
De l’11 al 22 de maig
Biblioteca Rector Gabriel 
Ferraté (c. de Jordi Girona, 1-3)
Exposició d’exemplars del poeta 
del fons de la Col·lecció de Poesia 
Catalana per commemorar el 
25è aniversari de la seva mort.

JOCS FLORALS DE LA 
XARXA DE SALUT MENTAL 
DE CATALUNYA
A les 12.00 h
Col·legi Major Sant Jordi  
(ptge. de Ricard Zamora, 4-8)
Lliurament de premis dels  
VIII Jocs Florals de la Xarxa.
Organització:  
Centre d’Higiene Mental Les Corts
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sant una programació d’alt nivell que comprèn poetes esta-
tals i locals i diferents formats. Luna Miguel, Manuel Forcano 
i Fina Rius ompliran les biblioteques Mercè Rodoreda, Jaume 
Fuster i Sagrada Família, entre d’altres.

iL  Llibreries
 Amb la intenció de fer de Barcelona Poesia un projecte trans-

versal i de ciutat, enguany col·laborem amb algunes de les 
llibreries que més s’esforcen a apropar la poesia als lectors: 
La Central, Documenta, Espai Mallorca, Catalònia, Bertrand 
i Laie. Cada llibreria proposarà un acte i, durant els dies de 
Barcelona Poesia, qui compri un llibre de poesia en aques-
tes llibreries rebrà de franc un exemplar de l’Anuari poètic, 
la publicació que tradicionalment es fa amb motiu dels Jocs 
Florals i que recull, entre altres materials, el balanç poètic 
de l’any passat i les conferències pronunciades a la darrera 
edició del festival. 

iE  Enrenous
 Com l’any passat, sota el nom d’Enrenous recollim un conjunt 

d’activitats organitzades per locals i col·lectius que progra-
men durant tot l’any, amb la voluntat de fer evident el teixit 
permanent de la ciutat i animar les nits del festival. Es tracta 
bàsicament d’espais que habitualment tenen programació de 
poesia i propostes que durant l’any anterior han destacat en 
l’escena local per la qualitat i la innovació.
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ITINERARIS 
El programa es desglossa en cinc grans blocs temàtics o 
itineraris per facilitar la circulació entre la gran quantitat 
d’actes. Aquests itineraris permeten escollir la millor via 
d’entrada al programa segons els interessos personals i 
alhora diferenciar la tipologia dels actes.

iP  Pensament
 El festival dedica un espai important a la reflexió sobre el fet 

poètic des dels diferents àmbits del pensament: conferènci-
es, sobretaules i tallers de traducció (Biblioteca Nacional de 
Catalunya), tallers de creació (La Porta) i recitals que treba-
llen oralment diferents èpoques de la història de la poesia 
catalana (al pati de l’IEC). De la paraula a l’acció, de l’acció a 
la reflexió, i sant tornem-hi. 

iN Amb nocturnitat
 Amb la intenció d’explorar nous territoris poètics, presentem 

una sèrie de propostes més noctàmbules i arriscades, que 
sovint transiten entre disciplines i sempre amb l’èmfasi en el 
fet escènic. El Teatre Lliure, la plaça del Rei i el Palau de la 
Virreina són alguns dels espais que acolliran algunes de les 
propostes més contundents: Accidents Polipoètics, Fernán-
dez & Fernández, Lee Ranaldo, Diamanda Galás...

iB  Biblioteques
 La xarxa de biblioteques de Barcelona sempre ha estat una 

bona aliada de Barcelona Poesia i aquest any continua propo-
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USTED ES UN COLECTIVO PRESENTA 
HONO(LLULL)U, ARS MAGNUM  
A L’HELIOGÀBAL 
DE LA FUNDACIÓ JOAN MIRÓ 
A les 19.00 h
Sales d’exposició de la Fundació Joan Miró  
(Parc de Montjuïc, s/n)

Participants: Roger Atrofe, Sebastià Jovani, Hara Kraan, 
Oriol Luna i Ivan Telefúnkez

Proposta poeticomusical d’aquest grup d’activistes culturals 
format per poetes, músics i altres tipus d’animals que girarà al 
voltant de la combinació explosiva dels imaginaris de Ramon 
Llull i Magnum P.I. 

Hi col·labora:  

iE  Enrenou (I)

PARLEM AMB... LUNA MIGUEL
A les 19.00 h
Biblioteca Guinardó – Mercè Rodoreda 
(c. de les Camèlies, 76-80)

Participants: Luna Miguel i Sergio Gaspar

Referent de la jove poesia espanyola, Luna Miguel parlarà amb 
l’editor Sergio Gaspar sobre el seu poemari Poetry is not dead 
(premi Hermanos Argensola 2010) i sobre la seva tasca poètica, 
que combina la lectura de Valente i Bolaño i les possibilitats 
que ofereix Internet.

Hi col·labora: 

iB  Biblioteques 

DIJOUS 12 DE MAIG
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GRANS ÈXITS 
A les 20.30 h
Horiginal 
(c. de Ferlandina, 29)

Participants: Manel Marí, Sebastià Alzamora, 
Pere Joan Martorell i Josep Lluís Aguiló

Quatre poetes balears d’una mateixa generació presenten una 
selecció dels millors poemes que han escrit fins ara. Una mena 
d’antologia de joventut per preparar els anys de maduresa, 
que encara els han d’arribar.

Organització: 

iE  Enrenou (II)

DAVID PASTOR I LLUÍS RODA  
A LA PEDRERA: JAS! 
A les 19.30 h
La Pedrera (pg. de Gràcia, 92)

Poemes de Lluís Roda 
Música de David Pastor
Participants: Francesc Capella, Rai Ferrer, Vicent Macián, 
Xavi Maureta, David Pastor i Lluís Roda

Jas! és una expressió de la llengua catalana amb què s’indica a 
algú que prengui allò que hom li ofereix. Amb aquesta inter-
jecció, el compositor i músic David Pastor i l’actual Poeta de 
la Ciutat de Barcelona Lluís Roda estrenen a La Pedrera, dins 
el marc de Barcelona Poesia, el resultat d’una simbiosi creati-
va, la música original de l’un amb la poesia de l’altre. Piano, 
trompeta, saxo, contrabaix i bateria acompanyen la diversitat 
dels registres de la producció poètica de Roda: dels poemes més 
lírics als més discursius, dels més hermètics als més immedi-
ats, dels més juganers als més profunds. La veu del poeta s’inse-
reix dins els ritmes de swing, free jazz, bolero, jazz waltz, balada 
i fusió llatina escrits per David Pastor amb aquesta finalitat. 
Una aposta pel diàleg entre dos amics... o més. Lluís Roda és 
el darrer guanyador dels Jocs Florals de Barcelona amb Nadir 
(Proa, 2010).

Hi col·labora:  



18 | BARCELONA POESIA DIJOUS 12 DE MAIG | 19

MÁS TRISTE ES ROBAR.
VINT ANYS D’ACCIDENTS POLIPOÈTICS 
EN EL MARC DEL CICLE RADICALS LLIURE
A les 22.30 h
Teatre Lliure Montjuïc (pl. de Margarida Xirgu, 1)
(També diumenge 15, a les 20.30 h)

Participants: Accidents Polipoètics 
(Xavier Theros i Rafael Metlikovez)

Accidents Polipoètics celebren els seus vint anys dalt dels esce-
naris (1991-2011) amb un recital que recull antics i nous poe-
mes i textos de tots els seus espectacles. Des del primer recital 
que van fer en un bar de Granollers han passat vint anys. Vint 
anys de recitals i de conferències escèniques en festivals, uni-
versitats i teatres d’arreu. Aquella Barcelona preolímpica, amb 
excessos multimèdia i gust per la grandiloqüència, va inspirar 
tota una fornada d’autors que van canviar les regles imperants 
fins llavors en la recitació poètica i que van voler viure lluny 
dels cenacles, dels premis i del penós espectacle d’una poesia 
entesa com una delicada i inútil porcellana. La poesia va tornar 
a tenir en compte l’espectador, que es va convertir en còmplice 
i principal actor del fet poètic. Accidents Polipoètics és un dels 
noms imprescindibles d’aquesta història que ha canviat a fons 
el panorama poètic a Barcelona. És hora de celebrar-ho.

Organització:         

iN Amb nocturnitat

TEXT, SO I ELECTRÒNICA: 
PAMELA Z I ARNALDO ANTUNES
A les 20.00 h
Auditori de la Fundació Joan Miró (Parc de Montjuïc, s/n)

Participants: Pamela Z i Arnaldo Antunes

Dues propostes a la frontera entre paraula i ritme, dues pro-
postes arriscades per explorar els terrenys híbrids de la poe-
sia en un espai incomparable. Després de passar per la Nit de 
Poesia del Palau de la Música, Pamela Z i Arnaldo Antunes 
aprofundeixen en els seus respectius treballs per descobrir-nos 
maneres molt personals de portar el text a l’escenari. Promet 
ser un vespre d’alt voltatge.
The Wire va qualificar Pamela Z (EUA) com «la vocalista/compo-
sitora/artista sonora nord-americana més brillant i arriscada 
des de l’època daurada de Joan La Barbara i Meredith Monk». 
La seva font principal és la veu, en les seves possibilitats més 
extenses, processada electrònicament i samplejada en directe.  
Per la seva banda, el músic i poeta Arnaldo Antunes (Brasil) 
és prou conegut per les seves peces rítmiques i imaginatives, 
juganeres i incisives. Acompanyat d’un músic i d’una projec-
ció de vídeo, repassarà alguns dels seus experiments amb la 
paraula i l’acció.

Hi col·labora: 

iN Amb nocturnitat



I TAMBÉ...
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LOS TRABAJOS  
Y LAS NOCHES
A les 20.30 h
Centre Cívic Can Felipa  
(c. de Pallars, 277)
Performance centrada  
en les imatges poètiques 
d’Alejandra Pizarnik.

EN LA PRIMAVERA 
PERPÈTUA
A les 20.30 h
Centre Cultural La Casa Elizalde 
(c. de València, 302)
Poesia en moviment, poesia  
en imatges, poesia en escena. 

POESIA A CASA  
ORLANDAI
A les 21.00 h
Casa Orlandai  
(c. de Jaume Piquet, 23)

NIT DE POESIA  
PERFORMÀTICA  
A TORRE AMAT
A les 21.00 h
Torre Amat 
(c. de la Duquessa d’Orleans, 9)
Organització:  
Nits de Poesia de Torre Amat

II DESFILADA POÈTICA. 
UN PASEO POR AMÉRICA 
LATINA
A les 21.00 h
La Casa de los Cuentos  
(c. de Ramón y Cajal, 35)
Homenatge a Mario Benedetti 
a càrrec de Numancia Rojas.

MARAGALL, ESPRIU  
Y HERNÁNDEZ… JUNTOS
A les 21.30 h
Associació cultural La Virgen – 
Despacho Cultural 
(c. de la Verge, 10)
Música creada basant-se  
en textos dels tres poetes.

SOPA LEVANTAMUERTOS 
I RECITAL DE POESIA 
I CONTES
A les 21.30 h 
Freedonia (c. de la Lleialtat, 6)

LA PATILLA  
I LA VISCERALIDAD
A les 21.30 h
El Colmado (c. de la Cera, 35)
Recital a càrrec de Mónica 
Caldeiro i Víctor LaGounda.
Organització: XPUBcn

III EXPOSICIÓ “CASP-25  
DE POESIA VISUAL”
Del 12 al 20 de maig
Col·legi Casp (c. de Casp, 25)

RECITAL POÈTIC  
A LA SEU DE L’ONCE 
A les 18.00 h 
ONCE (c. de Sepúlveda, 1) 
Organització: MuPoCat

VIAJE POÉTICO POR  
LAS ISLAS GRIEGAS
A les 19.00 h
Escola Oficial d’Idiomes  
de Barcelona Drassanes  
(av. de les Drassanes, 14)

EL GUST PEL VERS
A les 19.00 h
Biblioteca Sant Antoni –
Joan Oliver
(c. del Comte Borrell, 44-46)

CAFÉ CONCERT
A les 19.00 h
Biblioteca Collserola –
Josep Miracle 
(c. del Reis Catòlics, 16-34)

CATALITZADOR – POESIES 
AMB TAULA KABISH 
A les 19.30 h
Centro Galego de Barcelona  
(La Rambla, 35-37)
Organització: CGB i Taula Kabish

LECTURES POÈTIQUES 
D’AMICS DELS ÀNGELS
A les 19.30 h
Parròquia Mare de Déu 
dels Àngels (c. de Balmes, 78)
Organització:  
Associació Amics dels Àngels

RECITAL POÈTIC  
A TRES QUARTS DE VERS, 
LA POESIA EN PUNT
A les 19.30 h
Escola d’Escriptura  
de l’Ateneu Barcelonès  
(c. de la Canuda, 6, 5è)

PROSTÍBUL POÈTIC
A les 20.00 h
Tinta Roja  
(c. de la Creu dels Molers, 17)
Un bordell del començament 
del segle passat on els poetes, 
ofereixen els seus versos a la 
clientela. 
Organització:  
Prostíbul Poètic de Barcelona
5 €

MALATINAS
A les 20.00 h
Centre Cívic Sagrada Família  
(c. de la Provença, 480)
L’univers de la dona 
llatinoamericana a través  
de les seves poetesses.
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POETES DE PROA: 
MANUEL FORCANO,  
JOAN MARGARIT, 
CARLES CAMPS  
I DAVID CASTILLO
A les 19.00 h
Biblioteca Jaume Fuster 
(pl. de Lesseps, 20-22)

Participants: Manuel 
Forcano, Joan Margarit,  
Carles Camps i David 
Castillo

Trobada amb alguns dels poe-
tes que omplen amb els seus 
versos la referencial col·lecció 
Els Llibres de l’Óssa Menor de 
l’editorial Proa. Un recorre-
gut poètic de la mà d’un grup 
d’extraordinaris poetes.

Hi col·labora:  

iP  Pensament

CITY & DOPE, SPOKEN 
WORD NYC-BCN
A les 21.30 h
Associació Cultural Freedonia 
(c. de la Lleialtat, 6)

Participants: Jennifer Armas, 
Core Rhythm, Mónica 
Caldeiro i Víctor LaGounda

Aquest recital, organitzat per 
la Xarxa de Poesia Urbana de 
Barcelona (XPUBcn), reuneix 
poetes i intèrprets de spoken 
word de Nova York i Barcelo-
na, dues ciutats molt actives 
en termes poètics però amb 
escenes ben diferents i com-
plementàries. 

Organització: XPUBcn

iE  Enrenou (III)

HISTÒRIA ORAL 
DE LA POESIA CATALANA: 
POETES MEDIEVALS 
DOLORS MIQUEL, CAP HOME ÉS VISIBLE
A les 20.00 h 
Pati de l’Institut d’Estudis Catalans (c. del Carme, 47)

Participants: Dolors Miquel, Tonatiuh Cortés, 
Tomàs Bernaus i Adrià Grandia

Recital de versions actualitzades de poemes catalans dels 
segles xiii, xiv i xv, a càrrec de Dolors Miquel, a qui acompanya-
ran amb sons i melodies medievals els músics Adrià Grandia, 
Tomàs Bernaus i Tonatiuh Cortés. Les peces triades inclouen 
des de poemes de tall goliardesc fins a balades cortesanes, 
cants d’amor i mort, poemes jueus, albades militars, peces filo-
sòfiques, iròniques i clarament sexuals, entre d’altres, amb la 
intenció d’oferir un ampli ventall d’estils i de temàtiques. Els 
poemes s’han extret del llibre Cap home és visible. Poesia catalana 
medieval, que inclou les versions actuals de la mateixa Dolors 
Miquel. 

Hi col·laboren:  Generalitat de Catalunya
Institució de les Lletres Catalanes                   

iP   Pensament

DIVENDRES 13 DE MAIG
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MAHABBAT, LA CIÈNCIA DE L’AMOR. 
UN VIATGE PER LA POESIA SUFÍ
A les 22.30 h
Palau de la Virreina (La Rambla, 99)

Participants: Marta Millà, Pedro Burruezo i Wafir S. Gibril

Poetes com Rumi, Ibn Arabi, Attar i Hal·lag ens transporten a 
un món on l’amor terrenal i l’amor espiritual es fusionen en 
un anhel comú: l’amor de l’enamorat, l’amor exaltat que ens 
empeny a oblidar-nos de nosaltres mateixos a través de la unió 
amb l’altre. La poesia sufí ens parla d’aquest anhel d’unitat. 
Un únic batec, més enllà de la forma i a través de l’amor, del 
cor i de la joia de viure. Els poemes d’aquest espectacle han 
estat traduïts per Halil Bàrcena i Montserrat Castellà.

iN Amb nocturnitat

LES ARRELS I LES ENERGIES  
DE LA POESIA:  
JEROME ROTHENBERG  
I KGAFELA OA MAGOGODI
A les 21.30 h
Palau de la Virreina (La Rambla, 99)

Participants: Jerome Rothenberg i Kgafela oa Magogodi

A l’ombra del gran imperi nord-americà, Jerome Rothenberg 
ha investigat a fons les relacions entre poesia i ritual, entre 
poema i pregària —dels navahos als dadaistes passant per les 
mil formes del folklore i la religió. Des de l’altra banda del 
món, Kgafela oa Magogodi, un combat poet, es dedica amb totes 
les seves forces a recuperar les energies malversades de Sud-
àfrica i vincular-les a una manera de dir que té més de crida a 
la revolta que de l’habitual rapsòdia. Entre tots dos ens desco-
briran una poesia que incorpora el ritual i el combat en el cos 
de cada vers i en el gest de cada recital.

iN Amb nocturnitat
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ENTRE AMIGUES 
A les 19.30 h
Pròleg Llibreria de les Dones  
(c. de Sant Pere més Alt, 46)

Edició especial del cicle Entre 
amigues amb les poetesses 
Maria-Cinta Montagut  
i Gemma Arimany. 

LA ESPALDA  
DE LOS PÁJAROS
A les 20.00 h
Casa Amèrica Catalunya  
(c. de Còrsega, 299, entl.)

La cantant Sandra Rehder,  
amb el guitarrista Euclydes 
Mattos, recitarà poemes 
uruguaians, argentins  
i brasilers i interpretarà 
cançons del repertori poètic 
llatinoamericà. 

JULIO CORTÁZAR ENTRE 
PAPERS INESPERATS  
A les 20.00 h 
Elèctric Bar 
(trav. de Gràcia, 233) 

Recital de poesia i jazz en 
homenatge al genial escriptor 
al cap de vint-i-cinc anys de la 
seva mort. 
5 €

VERDAGUERÍADA
A les 20.30 h 
Bar Horiginal  
(c. de Ferlandina, 29) 

Una celebració i un exorcisme 
al voltant de l’obra de 
Verdaguer oficiats per l’artista 
Neus Dalmau. 

ABRACADÁBRAME 
A les 22.00 h
Associació cultural La Virgen – 
Despacho Cultural  
(c. de la Verge, 10)

Espectacle de putesia amb el 
guitarrista Ubach i els seus 
poemes a deu dits i sis cordes, 
i el Nòmada Lleuger, amb les 
seves poques cordes vocals 
preparades per murmurar 
perdius. 

II DESFILADA POÈTICA. 
UN PASEO POR AMÉRICA 
LATINA
A les 22.00 h
La Casa de los Cuentos  
(c. de Ramón y Cajal, 35) 

Poesia i música cubana,  
a càrrec de María Elena 
Espinosa Plutin i Paco 
Peñaranda. 
7 €

CONCERT POÈTIC AL 
CENTRE DE DISMINUÏTS 
AMÍLCAR
A les 17.30 h
Centre de Disminuïts Amílcar  
(c. d’Amílcar, 36)
Organització: MuPoCat

RECITAL POÈTIC  
A CASA DEL LLIBRE
A les 18.30 h
Casa del Llibre 
(pg. de Gràcia, 62)

Una quarantena de 
participants llegiran  
els seus poemes. 
Organització:  
El Laberinto de Ariadna

KÍEV-BARCELONA-
MOSCOU. POESIA  
I AMISTAT
A les 19.00 h 
Biblioteca Sant Pau – Santa Creu 
(c. del Carme, 47)

La poesia uneix totes tres 
ciutats i les seves gents creant 
amistats.
Organització: Casa Eslava i 
Biblioteca Sant Pau – Santa Creu

POESIA TAL COM RAJA
A les 19.00 h 
Centre Cívic La Sedeta  
(c. de Sicília, 321)

Presentació d’aquest llibre 
d’Eugeni Anguera i Manuel  
i recital poètic de l’autor.

RECITAL POÈTIC  
SUC DE TARONJA 
A les 19.00 h
Ateneu Barcelonès   
(c. de la Canuda, 6, 5è)

El grup OmbraKdiu mostra 
les veus poètiques dels seus 
components.
Hi col·labora: Escola d’Escriptura  
de l’Ateneu Barcelonès

CATALITZADOR – 
PERFORMANCE POÈTICA
A les 19.30 h
Centro Galego de Barcelona  
(La Rambla, 35-37) 
Dues substàncies barrejades 
entre si en creen una de nova.
Organització:  
CGB i Furafollas Agrupación Teatral
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POESIA ÀRAB: VERSOS 
DE REVOLTA, REVOLTA 
DE VERSOS
A les 19.00 h
La Central del carrer de 
Mallorca (c. de Mallorca, 237)

Com una onada revoltant de 
les que hi va haver al seu dia 
als països del comunisme sovi-
ètic, sembla que alguns països 
àrabs dominats per dictadures 
es comencen a treure una pols 
acumulada. A col·lació d’aques-
tes revoltes, traductors, poetes 
i rapsodes catalans vinculats a 
la cultura i la poesia àrabs es 
reuneixen per descobrir brots 
ja existents a la poesia clàssica, 
donar a conèixer veus noves i 
desconegudes, i fer rapsòdia 
desacomplexada.

Organització: La Central

iL  Llibreries

ESTELLANT ESTELLÉS. 
MENTRE ELS GRILLS 
CANTEN 
A les 19.45 h
Llibreria Documenta  
(c. del Cardenal Casañas, 4)

La llibreria Documenta home-
natja un dels seus clients més 
secrets i estimats.

Organització: Documenta 

iL  Llibreries

ESTELLÉS  
A L’HOTEL PARÍS
A les 20.00 h
Hotel París  
(c. del Cardenal Casañas, 4) 

Estellés va escriure el seu po-
emari Hotel París en una de les 
habitacions de l’Hotel París. 
Avui hi entrarem per escoltar 
des d’allà la veu del poeta.
Amb la participació d’Eduard 
Carmona, Andreu Subirats, 
Diego Burián i Roger Blavia.

iL  Llibreries

MARATÓ POÈTICA A LA 
LLIBRERIA CATALÒNIA: 
HOMENATGE 
A MARAGALL
«TINC UNA ODA 
COMENÇADA...»
De 10.00 a 20.00 h
Llibreria Catalònia 
(rda. de Sant Pere, 3)

Joan Maragall és un dels cons-
tructors de la Catalunya mo-
derna. De vegades, de tan in-
serit en l’imaginari català, pas-
sa desapercebut, però la potèn-
cia intel·lectual de Maragall va 
més enllà del seu moment his-
tòric. Com a ideòleg, destaca 
pel seu posicionament davant 
dels fets de la Setmana Tràgi-
ca; com a pensador, per la seva 
teoria de la paraula viva, i com 
a poeta, per obres immortals. 
Inscripció prèvia del 2 al 12  
de maig (tel. 93 481 33 10,  
catalonia@llibreriacatalonia.com) 

Organització: Llibreria Catalònia
 
     

iL  Llibreries

CUCA DE SURO
A les 11.30 h
Espai Mallorca 
(c. del Carme, 55)

Lectura de poemes per a in-
fants de dos llibres de la col-
lecció Cuca de Suro d’Edicions 
Documenta Balear: Històries 
d’animals, tretze, amb poemes 
d’Enric Casasses i dibuixos de 
Stella Hagemann, i Reravera, 
amb poemes de Maria Bellver 
i dibuixos de Neus Ferrer. 

Organització: Espai Mallorca 

iL  Llibreries

MINITALLER DE POESIA 
INFANTIL
A les 13.00 h
La Central del Raval   
(c. d’Elisabets, 6)

A càrrec de Beatriz Giménez 
de Ory, autora del llibre Los 
versos del libro tonto. Per a nens 
a partir de 7 anys.

Organització: La Central 

iL  Llibreries

DISSABTE 14 DE MAIG
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HISTÒRIA ORAL 
DE LA POESIA CATALANA:  
POETES BARROCS 
JOSEP PEDRALS
A les 20.00 h
Pati de l’Institut d’Estudis Catalans (c. del Carme, 47)

Participant: Josep Pedrals

Carta blanca a Josep Pedrals perquè doni la seva particular vi-
sió sobre el barroc, un període esplèndid i massa oblidat per la 
producció poètica catalana. Un diàleg entre un poeta contem-
porani en actiu i la tradició que pretenen enterrada, un revul-
siu no historicista que apropa el barroc català de la forma més 
engrescadora als espectadors de Barcelona Poesia.

Hi col·laboren:  Generalitat de Catalunya
Institució de les Lletres Catalanes        

iP  Pensament

JUGUEM AMB 
PISSIGANYA
A les 12.00 h
Biblioteca Sant Antoni –
Joan Oliver 
(c. del Comte Borrell, 44-46)

Participants: Martina Escoda 
i Andreu Galán

Enguany, anem més enllà de 
la clàssica activitat adreçada 
al públic infantil i proposem 
un taller de poesia. Jocs, pa-
raula poètica i noves tecno-
logies són els elements amb 
els quals els participants més 
joves de Barcelona Poesia gau-
diran dels versos. 

iB  Biblioteques

BIG BANG VALONA, 
PARAULES A BANDA
A les 12.00 h
Barceloneta 

Participants: Marc Egea 
i Anna Maluquer

Paraules a banda és una cerca-
vila en què la Big Bang Valona 
irromp als carrers per buscar 
i desvetllar les personalitats 
festives. És un recital perquè 
Anna Maluquer diu les parau-
les dels poetes. És transversal 
perquè Marc Egea traça els ca-
mins que travessen les línies 
paral·leles de la música i la 
poesia.
Inici: cruïlla c. de l’Almirall Chur-
ruca amb c. de l’Almirall Cervera. 
Recorregut: c. de l’Almirall Chur-
ruca, pl. del Poeta Boscà, mercat, 
c. del Baluard, c. d’Escuder i pl. de 
la Barceloneta. 

iB  Biblioteques
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LA NIT DELS MUSEUS: POEMUSA-1
A partir de les 19.00 h
Diversos museus de la ciutat

Aquesta nit Barcelona Poesia entra als museus coincidint amb 
la Nit dels Museus. A cada museu hi haurà quatres artistes que 
oferiran als visitants poemes recitats a cau d’orella.

Direcció: Imma Colomer. Coordinació: Projecte Vaca

MUSEUS PARTICIPANTS:
Arxiu Fotogràfic de Barcelona (pl. de Pons i Clerch, 2, planta 2)
CCCB (c. de Montalegre, 5)
Disseny HUB Barcelona (c. de Montcada, 12)
Disseny HUB Barcelona, Palau Reial de Pedralbes 
(av. de la Diagonal, 686)
La Capella (c. de l’Hospital, 56)
La Virreina Centre de la Imatge (La Rambla, 99)
Museu Barbier-Mueller d’Art Precolombí de Barcelona 
(c. de Montcada, 14) 
Museu de Ceràmica de Barcelona, Palau Reial de Pedralbes 
(av. de la Diagonal, 686) 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
(pl. de Leonardo da Vinci, 4-5)
Museu d’Història de Catalunya (pl. de Pau Vila, 3)
MUHBA (Museu d’Història de Barcelona), Plaça del Rei 
(pl. del Rei, s/n) 
MUHBA, Monestir de Pedralbes (bda. del Monestir, 9)
Museu Marítim (av. Drassanes, s/n)
Museu Etnològic de Barcelona (pg. de Santa Madrona, s/n) 
Museu Picasso (c. de Montcada, 15-23)

POEMA EN IMATGES:  
EUGENI BONET, EGOLEM
A les 20.00 h
Fundació Antoni Tàpies (c. d’Aragó, 255)

Participant: Eugeni Bonet

Projecció comentada per l’autor, Eugeni Bonet, del treball 
eGolem —que, segons com, es pot llegir Ego/Golem. És un work 
in progress que progressa quan i com pot (i no gaire en l’entre-
mig d’alguns anys transcorreguts des que es va encetar). Pren 
com a base un text literari: la novel·la de Gustav Meyrink Der 
Golem (1915). «Tot en aquest llibre és estrany», va dir Jorge Luis 
Borges. I hi va afegir: «La ficció és feta de somnis que amaguen 
altres somnis.»

Hi col·labora: 
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AFTERPOP FERNÁNDEZ  
& FERNÁNDEZ, POSTPOÉTICAS
A les 22.30 h
Palau de la Virreina (La Rambla, 99)

Participants: Agustín Fernández Mallo i Eloy Fernández Porta

Afterpop Fernández & Fernández presenten Postpoéticas. En 
una sessió concebuda específicament per a Barcelona Poesia 
2011, Eloy Fernández Porta i Agustín Fernández Mallo propo-
sen una versió spoken word de les seves investigacions en les 
noves formes de la lírica. Epifanies mediàtiques, ciència versi-
ficada, centrals nuclears i quioscos panteó, tot plegat amb la 
inconfusible posada en escena Fernández & Fernández.
Afterpop Fernández & Fernández és un duo de spoken word for-
mat per Agustín Fernández Mallo i Eloy Fernández Porta. L’any 
2007 van fer la primera actuació, en què alternaven textos pro-
pis de la narrativa, l’assaig i la poesia amb música i visuals. Des 
de llavors han presentat diverses sessions en esdeveniments 
com Reiniciando al Monstruo, el Festival Alhóndiga i el I En-
cuentro Interestelar de Blogueros, i en espais com el Matadero 
de Madrid, el CCE de Mèxic DF i el CCE de Buenos Aires. La 
seva gira de l’any 2011 recorre festivals com El Mal de Tourette, 
Kosmopolis i SOS. 

iN Amb nocturnitat

2 X 2 = PABLO FIDALGO,  
MARÍA SALGADO, MARIA CABRERA, 
JAUME C. PONS
A les 21.30 h
Palau de la Virreina (La Rambla, 99)

Participants: Pablo Fidalgo, María Salgado, Maria Cabrera i 
Jaume C. Pons

Hem aplegat dos poetes madrilenys i dos de catalans —quatre 
veus molt potents, tot i que són molt joves— perquè treballin, 
des de les poètiques respectives, un recital conjunt amb la vo-
luntat d’anar més enllà del recital compartit i no treballat en-
tre tots, fugir del model «Ara tu, ara jo». Hem volgut promoure 
el treball i la recerca concreta sobre el fet de dur la poesia a un 
escenari. El resultat, només pel fet de ser desconegut, ja tindrà 
la qualitat de descoberta que buscàvem generar. 

iN Amb nocturnitat
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DIA DAS LETRAS GALEGAS
A les 19.30 h 
Centro Galego de Barcelona 
(La Rambla, 35-37)

Performance de Furafollas 
Agrupación Teatral:  
Con P de Poesía, Pereiro, 
Pessoa i Pexegueiro.
Organització: CGB i Furafollas 
Agrupación Teatral

ENCONTRES 080 
A les 19.30 h
Ateneu Barcelonès,  
Aula dels Escriptors  
(c. de la Canuda, 6, 5è)
Gustavo Vega, Valentí Gómez 
i Oliver i Albert Tugues 
conduiran l’encontre D’altres 
poètiques (poesia visual, poesia 
conceptual).
Organització: Associació Col·legial 
d’Escriptors de Catalunya

HABITAR LA MAR. 
POESIA MALLORQUINA 
D’ARA
A les 19.30 h 
Espai Mallorca  
(c. del Carme, 55)
Ménage à trois de poesia 
mallorquina del tombant  
de segle amb Miquel Cardell, 
Miquel Àngel Llauger i Ricard 
Martínez Pinyol.

NIT DE POESIA 
PERFORMÀTICA  
A TORRE AMAT
A les 21.00 h
Torre Amat  
(c. de la Duquessa d’Orleans, 9)
Organització:  
Nit de Poesia Torre Amat

MALDITA MÚSICA, 
PROYECTO 
A les 22.00 h
Associació cultural 
La Virgen – Despacho Cultural 
(c. de la Verge, 10)
Els poemes de Cysko Muñoz, 
urbans però absolutament 
existencials, van plegats 
amb les melodies més belles 
i variades compostes per la 
pianista Silvia Rodríguez Milla, 
en un espectacle ple d’energia, 
a mig camí entre el recital  
i el concert. 

«COM INTERPRETAR 
ESCÈNICAMENT  
UN POEMA»
De 10.30 a 13.30 h
Centre Cívic Cotxeres Borrell  
(c. de Viladomat, 2-8)
Taller adreçat a poetes  
i amants de la poesia i de 
l’escena que volen treure un 
millor rendiment dramàtic 
als seus poemes: recursos de 
declamació i recitació poètica 
i possibilitats escèniques 
(visuals i sonores) de la 
interpretació. 
Inscripcions: de l’11 d’abril 
al 10 de maig de 2011 

CITA MATINAL  
AMB LA POESIA
A les 12.00 h 
Centre Cívic Bon Pastor  
(pg. d’Enric Sanchís, 12)
Un recital sobre la 
interculturalitat viscuda  
a través de la poesia. 
Organització: Banc del Temps  
de Bon Pastor i Trinitat Vella

CONCURS DE SONETS 
INACABATS
A les 19.00 h
Centre Cívic Pati Llimona  
(c. de Regomir, 3)
Concurs per posar a prova els 
coneixements poètics
Organització:  
Amics de la Poesia del Casc Antic

CATALITZADOR – 
POESIA I CIUTATS 
A les 19.30 h
Centro Galego de Barcelona 
(La Rambla, 35-37)
Dues substàncies barrejades 
entre si en creen una de nova. 
Organització:  
Centro Galego de Barcelona

Hi col·labora: Ediciones La Espiral 

ANTONIO MACHADO: 
DESTIERRO Y MUERTE  
DE UN POETA
A les 19.30 h 
Centre Cívic La Sedeta  
(c. de Sicília, 321)
Projecció del documental 
d’Hermindo Medal sobre els 
episodis viscuts per Antonio 
Machado a la convulsa Espanya 
del 1936 i la seva implicació 
en la defensa de la Segona 
República Espanyola.
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LABORATORI A LA PORTA:  
JORDI ORIOL, PAU VADELL,  
JOANA BRABO
A les 19.00 h
La Porta (c. de Sant Germà, 5, 3r)

Participants: Jordi Oriol, Pau Vadell i Joana Brabo

Presentació del taller de creació a porta tancada que hauran 
fet des del començament del festival aquests tres artistes que 
treballen la paraula des de diferents vessants: el performàtic, 
l’escrit i el teatral. Volem contaminar els gèneres amb els em-
pelts d’altres disciplines per operar-hi una obertura semàntica 
i escènica, de sentit i de gest. 

iP  Pensament

38

UNA AMISTAT I DUES LLENGÜES:  
LUIS GARCÍA MONTERO  
I JOAN MARGARIT
A les 18.00 h
Sala d’actes de l’Ateneu Barcelonès (c. de la Canuda, 6)

Participants: Luis García Montero i Joan Margarit

Dos poetes, tots dos distingits amb el Premio Nacional de 
Poesía. Dues retòriques molt diferents: social i amable la del 
castellà, despullada i solitària la del català. Dues maneres de 
fer poesia d’aparença senzilla, de veu clara, amb una prime-
ra lectura sempre commovedora i que, no obstant això, és per 
a qui l’escolta o la llegeix l’inici imparable d’una penetració 
cada vegada més profunda del poema. Una oportunitat única 
per aprofundir en l’obra de dos dels poetes més destacats i més 
llegits de l’Estat espanyol. 

Hi col·labora: 

DIUMENGE 15 DE MAIG
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HISTÒRIA ORAL
DE LA POESIA CATALANA:
SEGLES XIX I XX
CARLES REBASSA
A les 20.00 h
Pati de l’Institut d’Estudis Catalans (c. del Carme, 47)

Participant: Carles Rebassa

Carta blanca a Carles Rebassa perquè doni la seva particular vi-
sió sobre el segle xix català, que en desbrossi camins no fressats 
i n’agafi el bo i millor. Un diàleg entre un poeta contemporani 
en actiu i la tradició que pretenen enterrada, un revulsiu no 
historicista que apropa el segle xix català, i també una mica del 
xx, de la forma més engrescadora als espectadors de Barcelona 
Poesia.

Hi col·laboren:  Generalitat de Catalunya
Institució de les Lletres Catalanes        

iP   Pensament

PRESENTACIÓ DE 
BARET VOLTAIRE 
(FICCIÓ POÈTICA  
PER AL PROGRAMA DO 
DE LA XTVL) + RECITAL 
DE LA XARXA PUBCN
A les 19.00 h
La Papa (c. de Tapioles, 12)

Participants: Abel E. 
Cantero, Mag Márquez, 
Orlando Guillén, Mónica 
Caldeiro i Víctor LaGounda

Presentació de la ficció poèti-
ca Baret Voltaire, una sèrie de 
televisió coproduïda per Pis-
colab Films i XTVL, i recital 
de la Xarxa de Poesia Urbana 
de Barcelona (que participa 
en aquesta sèrie televisiva), 
amb Abel E. Cantero, Mag 
Márquez, Orlando Guillén, 
Mónica Caldeiro i Víctor La-
Gounda.

iE  Enrenou (IV)

JAM POÈTICA
A les 20.30 h
Fantástico Club  
(ptge. d’Escudellers, 3)

Participants: Enric Casasses 
i el grup Gargots

El cicle de poesia A viva veu 
proposa una jam poètica di-
namitzada per Enric Casasses 
i el grup Gargots. El Fantásti-
co Club s’obre a tothom qui 
vulgui llegir poemes propis o 
d’altri i contribuir a la vetlla-
da. Així, els gestos, els silen-
cis i les paraules confluiran 
per fer brollar una font de 
diumenge al vespre perquè 
tothom en pugui beure i que-
dar-ne xop. Una estona per 
compartir delícies poètiques 
de tots els racons i de dife-
rents recipients. Cuina, tasta, 
assaboreix!

iE  Enrenou (V)
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LEE RANALDO, NOISE RECITATION: 
AGAINST REFUSING
A les 21.30 h
Palau de la Virreina (La Rambla, 99)

Participant: Lee Ranaldo

Lee Ranaldo, guitarrista del grup de rock novaiorquès Sonic 
Youth i també escriptor, presenta l’espectacle Noise Recitation: 
Against Refusing, basat en el seu recent llibre de poemes sobre 
l’spam a Internet Against Refusing (Waterrow Press, 2010). Un 
espectacle en el qual Ranaldo recita poesia i toca la guitarra 
acompanyat de projeccions. 

iN Amb nocturnitat
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I TAMBÉ...

II DESFILADA POÈTICA. 
UN PASEO POR AMÉRICA 
LATINA 
La Casa de los Cuentos
(c. de Ramón y Cajal, 35)

A les 12.00 h 
Poesia infantil llatinoameri-
cana amb Gabriela Mistral 
i altres.
3 €

De 17.00 a 20.00 h
Concurs ràpid de poesia.

A les 20.00 h 
Homenatge als poetes del 
poble Víctor Jara i Violeta 
Parra.
3 €

A les 22.00 h 
Las Américas, música  
i poesia d’Amèrica a càrrec  
de CATAR·T Espectacles.
5 €

JARDÍN UMBRÍO, 
DE RAMÓN DEL  
VALLE-INCLÁN 
A les 21.30 h 
Heliogàbal 
(c. de Ramón y Cajal, 80) 
Històries de sants, d’ànimes 
en pena, de follets i de lladres.
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CENTENARI CZES AW MI OSZ 
(1911-2004)
INAUGURACIÓ DE L’ANY MILOSZ A CATALUNYA
A les 19.00 h
Institut del Teatre, Sala Scanner (pl. de Margarida Xirgu, s/n)

Participants: Joan Tarrida, Àlex Susanna 
i alumnes de l’Institut del Teatre

Comentari sobre Czesław Miłosz (Premi Nobel de literatura 
1980) i la seva obra a càrrec d’Àlex Susanna i Joan Tarrida. El 
poema «Miłosz» de Susanna és el lema de l’Any Miłosz a Ca-
talunya. Tarrida presentarà a més l’antologia de poemes de 
Czesław Miłosz en la traducció castellana de Xavier Farré.
L’acte també comptarà amb la presentació de l’espectacle Mort 
de Miłosz, dirigit per Albert Roig, que mostra la mort del poeta 
polonès i, a la vegada, el seu cant a la vida. L’espectacle-recital 
comença amb un dels darrers poemes que Miłosz va escriure i 
que ens mostra la seva mort, però acaba amb el poema «Naixe-
ment», bellíssim i corprenedor. 
Parlar de Miłosz i de la seva mort és parlar del segle xx i dels 
seus morts. Miłosz és el poeta idoni per mirar de respondre a 
la pregunta de per a què serveix la poesia en un segle ple de 
guerres i injustícies. Miłosz és també un poeta idoni per a la 
dramatització. 

Organització:  
   

JOCS FLORALS DE BARCELONA
A les 19.00 h
Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona (pl. de Sant Jaume)

Acte de lliurament del premi dels Jocs Florals de Barcelona 
2011. Aquest premi, amb gairebé set-cents anys d’història, és 
la celebració poètica més antiga d’Occident. Però també és un 
bon termòmetre del present de la creació poètica en català. Un 
premi de prestigi que mira enrere i endavant, una celebració 
de la vitalitat poètica. 
En aquesta edició actuen com a mantenidors: Vinyet Panyella 
(presidenta), Vicenç Altaió, Guillem Gisbert, Pere Antoni Pons 
i Jordi Cornudella (vocals).

Presenta: Àngels Bassas

DILLUNS 16 DE MAIG
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CENTRE DONA I LITERATURA:  
HE DEIXAT EL MEU COS 
VORA LA LLUM
A les 19.00 h
Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison  
(c. de Sant Pere més Baix, 7)

Participants: Dores Tembrás (en gallec), Sílvia Bel (en català) 
i M. Rosa Font (en català)

El Centre Dona i Literatura de la Universitat de Barcelona or-
ganitza una nova taula, sota un vers d’Alejandra Pizarnik, per 
parlar sobre el cos com a cruïlla on s’entrecreuen identitat i 
(re)coneixement en la creació poètica. 

Coordina: Marta Font

Organització: 

GARY SNYDER, 
THE PRACTICE OF THE WILD
A les 19.00 h
19.00 h – Projecció del documental The Practice of the Wild 
20.00 h – Recital de Gary Snyder
Espai Cultural Caja Madrid (pl. de Catalunya, 9)

Participant: Gary Snyder

La pel·lícula documental The Practice of the Wild (2010, 53 min) 
retrata el llegendari poeta beat Gary Snyder i celebra la seva 
llarga amistat amb l’autor Jim Harrison. La pel·lícula segueix 
el poeta i el novel·lista caminant per uns paisatges verges de 
la costa central de Califòrnia. Parlen sobre el budisme zen, el 
San Francisco dels anys seixanta, la interdependència de tots 
els éssers vius i anècdotes sobre Allen Ginsberg i Jack Kerouac, 
per als quals Snyder va ser un mestre. El director de la pel-
lícula, John J. Healey, teixeix amb art i subtilesa els records del 
poeta amb materials d’arxiu i comentaris d’amics de Snyder. 
Però el cor de la pel·lícula, d’on sorgeix el títol, prové d’una 
col·lecció molt influent d’assaigs escrits pel poeta l’any 1990 
que són una exploració del gran amor i estima que el poeta 
sent per la natura.

Després de la projecció del film, Gary Snyder oferirà un recital.

Organització:  
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DIAMANDA GALÁS,  
SONGS OF EXILE
A les 21.30 h
Pl. del Rei

Participant: Diamanda Galás

Oportunitat única de veure a Barcelona, i en un emplaçament 
únic, la gran intèrpret Diamanda Galás amb el seu espectacle 
Songs of Exile, una proposta contundent que explora les ferides i 
les cicatrius que duu al damunt l’exiliat, que parla de les penú-
ries i les targèdies que han de patir aquells qui es veuen obli-
gats a fugir del seu país en les circumstàncies més terribles, 
que canta l’angoixa d’estar fora de lloc i lluny de casa. A partir 
de l’obra de Vallejo, Celan, Nerval, Pasolini, Freiligrath, Ado-
nis, Michaux, Huezo Mixco, Udi Hrant, Naftule Brandwein, Pa-
paioannou, Manolis Xiotis, Mozart, Bach i Arrigo Boito.

iN Amb nocturnitat

CONFERÈNCIES I SOBRETAULES 
Biblioteca Nacional de Catalunya (c. de l’Hospital, 56)

(I) CARLES HAC MOR, 
MIG SEGLE DE PAR-
RACS ELOGIABLES
A les 19.00 h

De la ideologia de defensa a 
la moral de l’èxit tot passant 
pels pegats de les excel·lències 
i pels pedaços assenyats. El 
dit a la nafra del llenguatge 
apostrofat: la poesia del jojo 
empolainada amb els farba-
lans del tutú del nosaltres. 
Escriptura i literatura: liqua-
ció contra solidificació, els 
homenatges, l’«autopatumit-
zació» i com s’esfuma l’autor 
per la pressió del text, i con-
tradiccions i paradoxes a les 
narratives més oportunistes, 
a les líriques més arnades i 
als textos més reeixits.

iP  Pensament

(II) L’ESTIU DE LES 
PAPARRES: EL «TXO-
LLO» DE SER POETA  
DE L’EXPERIÈNCIA  
I EL DE SER POETA 
D’AVANTGUARDA
A les 20.15 h

Participants: Xavier Lloveras 
i Albert Roig

L’estiu de les paparres va arri-
bar a ser un dels llibres més 
venuts de no ficció gràcies als 
atacs que va rebre de tot l’esta-
blishment cultural del final del 
segle, perquè es qüestionaven 
poetes i editors aleshores (i 
ara) intocables i imparables. 
Després de L’estiu de les papar-
res va venir un llibre encara 
més contundent i verídic: El 
gos del poeta. La resposta de 
la premsa va ser més contun-
dent i efectiva: el silenci. 

Hi col·labora: 
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NIT OBERTA  
DE POESIA – ESPECIAL 
BARCELONA POESIA
A les 21.30 h 

El Colmado (c. de la Cera, 35)
Edició especial de la nit oberta 
de poesia que mensualment 
organitza la Xarxa de Poesia 
Urbana de Barcelona (XPUBcn) 
i El Colmado. Micròfon obert  
a poetes. 
Organització: XPUBcn

POESIA SUBTERRÀNIA  
A les 22.00 h 
Elèctric Bar  
(trav. de Gràcia, 233)
Recital poètic coordinat  
per Jordi Nopca. 
Consumició obligatòria

PENSAMENT

I TAMBÉ...

POESÍA EN LO COTIDIANO, 
¿QUÉ SIGNIFICA LEER HOY 
A ESPRIU, BROSSA  
O VINYOLI?
A les 18.30 h 
Ateneu Barcelonès,  
Aula dels Escriptors  
(c. de la Canuda, 6, 5è)
Conferència a càrrec dels 
components d’El Laberinto  
de Ariadna. 
Organització:  
El Laberinto de Ariadna

LA COLUMNA DE FOC 
DE GABRIEL ALOMAR
A les 19.30 h 
Espai Mallorca 
(c. del Carme, 55)

La columna de foc de Gabriel 
Alomar fa cent anys. Veniu 
a la festa d’aniversari poètic 
conspirat per Pau Vadell  
i Jaume C. Pons.

MEDITERRÁNEO. 
QUARANTA
A les 20.00 h 
Centre Cívic Cotxeres Borrell, 
Espai Escènic Tísner  
(c. de Viladomat, 2-8)
Recital basat en les cançons 
de Joan Manuel Serrat creat 
i interpretat per Joan-Ignasi 
Ortuño amb motiu de la 
celebració, enguany, del 40è 
aniversari de l’enregistrament 
de Mediterráneo (1971).

LOOPOESÍA 

A les 21.30 h
Associació cultural 
La Virgen – Despacho Cultural 
(c. de la Verge, 10)
El col·lectiu poètic Loopoesía 
presenta un xou que barreja 
poemes musicats, projeccions, 
un home emmascarat, una 
ballarina i un conjunt escènic 
centrat en la història del 
negre de Banyoles des d’una 
perspectiva inaudita.
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CONFERÈNCIES I SOBRETAULES 
Biblioteca Nacional de Catalunya (c. de l’Hospital, 56)

(III) JORDI GALVES, DE 
COM ENS QUEDAREM 
SENSE POESIA 
CATALANA
A les 19.00 h

Participant: Jordi Galves

Crònica de la degradació i l’ago-
nia (i prognosi del col·lapse i la 
mort) d’una de les literatures 
més antigues i valuoses d’Eu-
ropa. De la recuperació literà-
ria del catalanisme polític al 
progressiu abandonament de 
la llengua catalana literària en 
els àmbits social, polític, eco-
nòmic, editorial i educatiu. Els 
apassionants darrers moments 
d’una llengua que ha quedat 
exclosa de la creativitat artís-
tica i de la palpitació del món 
contemporani.

iP  Pensament

(IV) PRESENTACIÓ 
DELS SEMINARIS DE 
TRADUCCIÓ DE FARRERA
A les 20.15 h

Participants: Elies Barberà, 
Nathalie Bittoun Debruy-
ne, Anna Casassas, Valèria 
Gaillard, Sònia Moll i Vinyet 
Panyella

Des de 1998, la Institució de 
les Lletres Catalanes organit-
za un seminari de traducció 
a Farrera de Pallars. Durant el 
seminari els poemes es tradu-
eixen conjuntament amb l’au-
tor, els traductors i els poetes 
catalans. Enguany, el seminari 
es dedica a la poesia francesa 
i compta amb els poetes Osca-
rine Bosquet, David Lespiau i 
Jean-Luc Sarré.

Coordinació: 
Generalitat de Catalunya
Institució de les Lletres Catalanes

Hi col·labora:  

ELS POETES I L’ADVENIMENT  
DE LA BARCELONA MODERNA,  
1840-1936
De les 9.00 a les 14.00 h
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (c. de Santa Llúcia, 1)

En el marc de l’Any Maragall i dins de Barcelona Poesia 2011, 
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona organitza una jor-
nada destinada a examinar l’impacte de la modernització de 
Barcelona en la poesia catalana, posant l’accent en el contrast 
entre les pletòriques odes del segle xix i les que, des del comen-
çament del segle xx i fins a la guerra civil, es fan ressò de la cri-
si social, amb el contrapunt depurat de la lírica noucentista.  
9.00 h – Inauguració
9.30 h – Les odes del triomf: Rubió i Ors, Verdaguer, Costa i Llobera 
Josep Maria Domingo (UdL)
10.30 h – Les odes de la crisi: Nogueras Oller, Maragall, Pere Quart 
Glòria Casals (UB)
12.00 h – La ciutat en la lírica del primer terç del segle xx 
Marina Gustà (UB)
13.00 h – Taula rodona amb els ponents
Moderador: Ramon Grau (Arxiu Històric de la Ciutat)
14.00 h – Cloenda

Inscripció gratuïta, del 2 al 13 de maig (shb@bcn.cat)

Organització:  

iP  Pensament

DIMARTS 17 DE MAIG
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VEU EXPANDIDA:  
ORIOL PONSATÍ-MURLÀ  
I MARIONA SAGARRA
A les 19.30 h
Antic Teatre (c. de Verdaguer i Callís, 12)

Participants: Mariona Sagarra i Oriol Ponsatí-Murlà

Sessió doble per explorar els límits de la veu amb Mariona 
Sagarra i Oriol Ponsatí-Murlà. Mariona Sagarra, des del món 
del cant, presentarà un viatge per la veu i les seves àmplies 
possibilitats. Oriol Ponsatí, per la seva banda, indagarà en la 
poesia fonètica i les expressions poètiques que van més enllà 
de les paraules i els significats establerts. Des de dos punts 
allunyats, doncs, veurem a l’escenari de l’Antic Teatre algunes 
de les possibilitats dels camps híbrids que hi ha entre el cant 
i la recitació.

Hi col·labora: 

FINA RIUS, 
AMOR HERMÈTIC
A les 19.00 h
Biblioteca Sagrada Família 
(c. de Provença, 480)

Participant: Fina Rius

Amor hermètic és una proposta 
escenogràfica que, a partir de 
textos de Salvador Espriu, es 
capbussa en el desig i l’eròti-
ca femenina. L’espectacle ens 
apropa un Espriu desconegut, 
secret, apassionat...

iB  Biblioteques

LA NOVEL·LA  
DELS POETES
A les 19.30 h
Llibreria Bertrand 
(rbla. de Catalunya, 37)

Participants: Antoni Clapés, 
Anna Aguilar-Amat, Ricard 
Creus, Marta Pessarrodona, 
Feliu Formosa, Agustí Pons, 
M. Dolors Millat, Màrius 
Sampere, Carles Duarte,  
Jordi Cervera, Susanna  
Rafart i Rafael Haro

L’Editorial Meteora, amb la 
seva col·lecció Mitilene, dedi-
cada a la poesia, proposa un 
espectacle que integra la nar-
rativa i la poesia en un únic 
plantejament global. Com a 
part d’un coixí narratiu que 
desenvoluparà una història, 
els diferents poetes aniran 
llegint els seus poemes. 

Organització: 

iL  Llibreries
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ENRIC CASASSES  
I BEL CANTO ORQUESTRA  
ZA!
A les 21.00 h
Pl. del Rei

«Que cadascú, a partir dels divuit anys,  
es deixi créixer els cabells durant dos anys,  
es deixi créixer la barba durant cinc anys,  
es deixi créixer les ungles durant set anys,  
abans de dir salvatge a un home  
i abans de dir salvatge a un salvatge.»

Fragment de Gaspar Hauser núm. 2, de Blai Bonet

Salvatges que es van conèixer fa més de trenta anys, alieníge-
nes que fan viatges interestel·lars, una colla clarament desme-
surada que s’ajunta per continuar buscant plegats els límits 
de la música, el vers i la veu. D’una banda, Casasses i la Bel 
Canto Orquestra, amb tot el seu bagatge compartit, el doll de 
l’Uh i el poder del triangle i els pianos de joguina; i de l’altra, 
aprofitant que aquests dies seran de pas pel planeta Terra, els 
alienígenes de Za! i els seus poders supersònics. Què passarà, a 
la plaça del Rei, aquesta nit? El que podem afirmar sense por és 
que valdrà la pena aprofitar aquesta alineació única dels astres 
que clourà Barcelona Poesia 2011.

iN Amb nocturnitat

JUAN GELMAN AL TEATRE ROMEA
A les 19.30 h
Teatre Romea (c. de l’Hospital, 51)

Participant: Juan Gelman

Juan Gelman va néixer a Buenos Aires l’any 1930 i des de molt 
jovenet es va dedicar a la poesia i també al periodisme, sempre 
amb un important compromís polític que el va portar a la per-
secució i l’exili. Va residir a Roma, Madrid, Managua, París i 
Mèxic, i va mantenir sempre la seva activitat política contra la 
dictadura militar, que li va arrabassar el fill i la nora.
La vida i l’obra de Gelman estan estretament lligades. És con-
siderat per molts un dels poetes contemporanis més grans. La 
seva obra delata l’ambiciosa recerca d’un llenguatge transcen-
dent —ja sigui a través del «realisme crític» i l’intimisme, pri-
merament, com després amb l’obertura a altres modalitats—, 
la singularitat d’un estil, d’una manera de veure el món, la 
conjugació d’una aventura verbal que no descarta el compro-
mís social i polític com una forma de temperar la poesia amb 
les grans qüestions del nostre temps. 
Premi Cervantes 2007, Juan Gelman oferirà, en el marc de Bar-
celona Poesia 2011, un recital poètic únic al Teatre Romea.

Hi col·laboren:  
 
      



I TAMBÉ...

58 | BARCELONA POESIA DIMARTS 17 DE MAIG | 59

PUNT [0] DE PARTIDA:  
KM [0]
A les 19.30 h
C. de Balmes, 32, 2n 1a
Recital de poesia amb llums, 
imatges, música en directe 
i degustació de vi. Un viatge 
amb imatges, paraules i sentits 
conduït per poetes 
i amb un convidat especial: 
Enric Casasses.
Organització:  
Espacio Psicoanalítico  
de Barcelona (EPBCN) 

SABER TRAVESSAR EL 
FOC ÉS EL QUE COMPTA 
A les 20.00 h 
Elèctric Bar  
(trav. de Gràcia, 233) 
Espectacle poètic i musical 
amb el qual Bukowski Project 
recorre la vida del poeta nord-
americà Charles Bukowski.
4 €

SOPA LEVANTAMUERTOS
RECITAL DE POESIA  
I CONTES 
A les 20.30 h 
Bar Segundo Acto 
(c. de la Roca, 18) 

POETÍLICOS SOBRIOS INC.
A les 21.30 h 
Associació cultural La Virgen – 
Despacho Cultural  
(c. de la Verge, 10)
Mag Márquez i Abel E. 
Container escampen sonets a 
manera de lladruc feliç en un 
espectacle que declaren lluny 
de la poesia en estat pur.
Organització:  
XPUBcn i associació cultural  
La Virgen – Despacho Cultural

POESIES POLAS ESQUINAS
A les 12.00 h 
Centro Galego de Barcelona  
(La Rambla, 35-37)
Ruta poètica pel Raval oberta a 
tothom que comença al Centro 
Galego de Barcelona (CGB).

RECITAL POÈTIC 
A les 13.00 h 
La Confiteria  
(c. de Sant Pau, 128)
Recital a càrrec de l’escriptor  
i periodista Sebastià Alzamora, 
il·lustrat pel dibuixant i 
caricaturista Anthony Garner, 
i recital poètic a càrrec de 
Ramon Pereira i Carolina 
Trigo.

RACÓ POÈTIC  
A LA SEDETA
A les 19.00 h
Centre Cívic La Sedeta  
(c. de Sicília, 321)
Narració de poemes a càrrec 
de la poetessa Eulàlia Framis, 
els rapsodes Rosa Trian, Carme 
Pomà, Amancio Rodríguez de 
la Morena i Enriqueta Carrillo, 
i l’acompanyament musical 
d’acordió.

RECITAL POÈTIC 
MANIOBRES  
A les 19.00 h 
Ateneu Barcelonès  
(c. de la Canuda, 6, 5è)
Escac al Vers proposa un 
recital poètic basat en la  
idea d’utilitzar versos com  
a maniobres vitals per salvar 
els obstacles constants de  
la vida. 
Organització: Escac al Vers

Hi col·labora: Escola d’Escriptura  
de l’Ateneu Barcelonès

RECITAL POÈTIC DEL 
COL·LECTIU D’ARTISTES 
DE SANTS
A les 19.30 h 
Centre Cívic Cotxeres de Sants 
(pl. de Bonet i Muixí, s/n)
Recital poètic acompanyat 
de música i d’imatges i 
seguit d’un recital poètic de 
participació lliure obert a 
poetes, músics i cantautors. 
Organització:  
Col·lectiu d’Artistes de Sants



CRÈDITS

Direcció artística de Barcelona Poesia 2011: 
Eduard Escoffet i Martí Sales

Cartell original: Angel Uzkiano
Producció gràfica: La Factoria
Edició i organització: Institut de Cultura
Assessorament lingüístic: Caplletra

Informació:
Tiquet Rambles
La Rambla, 99
08002 Barcelona
933 161 000
De dilluns a diumenge, de 10.00 a 20.30 h
www.bcn.cat/barcelonapoesia

Si vols estar informat del programa d’activitats, descarrega-te’l 
al mòbil enviant un missatge al 217010 amb la paraula POESIA.
El tindràs disponible al mòbil sempre que vulguis sense cap 
cost addicional.
(Cost d’enviament del missatge: 0,15 € + IVA. Cost de la 
descàrrega: segons la tarifa contractada amb el teu operador.)

Les activitats tenen un aforament limitat.
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UNA SUITE DE POEMES
A les 18.00 h 
Biblioteca Sant Antoni –
Joan Oliver 
(c. del Comte Borrell, 44-46) 
Organització:  
Poemes el Nas de la Lluna

RECITAL POÈTIC 
COL·LECTIU  
ARTISTES DE SANTS 
A les 19.00 h 
Biblioteca del Vapor Vell  
(c. de Joan Güell, 14-22) 
Organització:  
Col·lectiu Artistes de Sants 

PENSAMENT, PARAULA, 
OBRA 
A les 20.00 h 
Biblioteca Guinardó –
Mercè Rodoreda  
(c. de les Camèlies, 76-80) 

La poetessa Almudena Guzman 
parlarà sobre la seva obra.

VIANDES POÈTIQUES
A les 20.00 h
Teatre Romea 
(c. de l’Hospital, 51)

Participants: Nando Jubany, 
Manuel Forcano, Pere Tàpies
Gemma Nierga i altres

Selecció de poemes «culinaris» 
d’autors com ara Joan Marga-
rit, Maria-Mercè Marçal, Anna 
Aguilar-Amat i Manuel Forca-
no, amb motiu dels quinze 
anys del programa Tàpies vari-
ades a Catalunya Ràdio i dins 
Barcelona Poesia 2011. Un es-
pectacle dirigit per Carles Ca-
nut i presentat per Pere Tàpies, 
amb la participació del cuiner 
Nando Jubany, el poeta Manuel 
Forcano i la periodista Gemma 
Nierga, entre altres.

Producció: 

I UNS DIES DESPRÉS…

DIMECRES 18 DE MAIG

DIJOUS 19 DE MAIG

DILLUNS 23 DE MAIG
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