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JOAN VIGÓ
Joan Vigó, narrador, poeta, rapsode i home de ràdio. Va néixer al Poblenou de Barcelona el 1964 i va començar a publicar als
53 anys. Els seus llibres de poesia són Pastor d’antenes i Cementiri d’avions, i com a narrador ha publicat la novel·la
Haiku a Brooklyn. Ha estat inclòs dins del grup de poetes anomenats “Generació Horiginal”. En Rusiñol (sí, el nostre Rusiñol)
va intentar convèncer el seu rebesavi per pintar-lo. Durant la Festa esbrinarem si ho va aconseguir o no.

LAIA NOGUERA
Calella, 1983, i arriba al món la Laia Noguera. Entre els seus interessos: la comprensió del cos i la ment a través de la meditació
(ai, Laia, aquí no et donarem gaire temps per a meditar!), la música i la poesia. I tots tres es nodreixen els uns dels altres. Ha
publicat setze llibres de poemes, entre els quals Caure, Amor total, De rerum natura i L’intrús. I ha rebut premis com el Miquel de
Palol o l’Ausiàs March de Gandia.

SÒNIA MOYA
La poeta cerdanyolenca Sònia Moya, nascuda l’any 1981, creu que la poesia pot transformar el món. Per això treballa perquè els
infants la coneguin, i està convençuda que sovint hi troben una cambra on parlar de les emocions. Ha publicat cinc llibres de
poemes, entre ells Intersecció de conjunts, Plutó o Silur, i va ser guardonada amb el premi Amadeu Oller. Ha realitzat projectes
artístics i poètics amb músics, artistes plàstics i ballarins.

DAVID CASTILLO
Persona de molts dubtes i poques pors, va néixer a Barcelona el 1961 i la vida li va canviar quan de nen va llegir Juan Ramon
Jiménez. Activista incombustible i poeta del carrer (patriota de barris com la vella Vallcarca). És periodista, novel·lista, crític i
sobretot poeta, perquè de la poesia diu sentir-se’n vassall. Ha rebut, entre molts d’altres, els premis Carles Riba de poesia i el
Joanot Martorell de narrativa. Entre els seus nombrosos títols de poesia: Game Over, Esquena nua, Dowtown, Doble zero...

AURORA VÉLEZ
Va néixer a Bilbao l’any 1964 i el 1991 es va traslladar a França, on treballa com a productora i periodista a Euronews TV.
Va créixer en el País Basc, en l’època de plom, amb el sutge del terrorisme en la quotidianitat.
Ha publicat cinc llibres de poemes, els darrers dels quals són Carta corriente en cortina, El iris de la I, i L’arrêt. Li agrada
l’aventura del contacte amb el públic i realitza lectures poètiques i performances a capella o acompanyada per músics.

MARTA PÉREZ SIERRA
Va néixer un 7 del 7 del 1957 i ara és una dels nostres 7 poetes convidats! Llicenciada en filologia catalana, dinamitzadora
cultural, dona de mar, de teatre i de novel·la negra, ha publicat, entre d’altres, els llibres Llavors, els peixos, Gàngsters, Ploma i
vaudeville, Dones d’heura, Sexe mòbil singular. El seu darrer premi obtingut és l’Agustí Bartra. Com diu la poeta Sònia Moll, és
“una veu pròpia i arrelada en un viure conscient i tenaç”.

PAU SIF
Nascut a la Pobla de Farnals, l’any 1978, és poeta, traductor i editor. Entre els seus diversos llibres de poesia, Breakfast at Saint
Anthony’s Market, Arnes, i Veles. Ha obtingut els premis Marc Granell, i Senyoriu d’Ausiàs March. El fet d’haver viscut a Itàlia i
Croàcia, i el contacte continu amb altres dues literatures de l’àmbit mediterrani, però tan diferents, l’han enriquit. Un detall
important: la primera vegada que va fer de professor de secundària va ser... a Sitges!

ACTES

Divendres 2 de juliol al matí
18 h Rebuda dels poetes. Ens aplegarem als jardins
del Casino Prado i rebrem els poetes amb música i
clavells, tal com ho feia Santiago Rusiñol per donar la
benvinguda als convidats més especials. Hi seran les
autoritats, les pubilles i els hereus de les entitats...
i la formació musical BKT Brass Band1. No podrem
acompanyar-los en cercavila pels carrers ni aturar-nos
sota els balcons, però els amics balconaires (tot un
privilegi!) Mònica Green2 i Màrius Serra3 se les
enginyaran per saludar-los des de ben amunt!
Durant la benvinguda als jardins del Prado, no hi faltarà
ni la pluja de llibres de la Festa, de la mà de Vinyet
Panyella, ni els parlaments, ni els regals il·lustrats dels
infants de Sitges, que enguany seran els de l’escola
Maria Ossó. També la dansa hi traurà el peu, i la
malabarista Mar Ferrando4 ens donarà uns minuts de
llum daurada. Ah! I la merescuda copa de cava...
20.30 h Sopar per a poetes, acompanyants i artistes
al Claustre del Palau de Maricel.
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22.00 h (horari provisional) Recital d'amistat poètica
entre generacions. Al Racó de la Calma, primer
espectacle de la Festa: els joves poetes Laia
Maldonado5, Xavier Mas Craviotto6 i Paula S. Piedad7
dedicaran, en un gest de complicitat ja tradicional, els
seus poemes a cada un dels set poetes convidats. La
seva paraula, intensa i embravida, dialogarà amb la
música de dos fantàstics artistes, Gessamí Boada i
Dario Barroso8, i també amb les set projeccions, obra
de Florenci Salesas, amb les quals presentarem els set
poetes festejats.

9

10

Dissabte 3 de juliol al matí
11 h Plaers triats. Els set poetes es repartiran,
segons els desitjos que ens han manifestat, entre un
passeig en veler per la costa, un massatge
reconstituent al Palau del Rei Moro i entre Cabeçuts, o
una visita guiada als Museus, en exclusiva per a ells.
Tot plegat, gràcies a la col·laboració ja històrica del
Club Nàutic de Sitges, del fisioterapeuta sitgetà
Manel Ganduxe i dels nostres Museus.
12.30 h Mostra de Llibres d'Artista. A la Biblioteca
Santiago Rusiñol, inauguració de la mostra de Llibres
d'Artista basats en el Versfusió d’enguany, realitzats
per creadors plàstics vinculats a la vila que han
respost a la crida de l'artista Jaume Aldabó.

13.00 h Foto de família. Davant de l'ajuntament,
imprescindible foto de família amb els poetes
convidats, acompanyants, mecenes... I en acabar,
passejada fins al Retiro, no exempta de més sorpreses
i picades d’ull.
13.30 h Tradicional i sempre imprevisible
Dinar dels poetes al Retiro (aquest any, als jardins!),
amb sobretaula artística, complicitats a cau d'orella
i set brindis que posaran a prova la resistència de
les cadires. S'asseuran a taula les notes de cabaret,
les gralles...

Dissabte 3 de juliol a la tarda
18 h (horari provisional) Captura d'ànimes9 al Racó de
la Calma. Amb la màgia del gest, la paraula, l'humor i la
delicadesa de la companyia sitgetana de teatre La Tija,
farem nostres per sempre les ànimes dels set poetes
festejats. Un espectacle íntim i juganer, amb Josep
Milan al capdavant.
20 h Sopar per a poetes, acompanyants i artistes al
Palau del Rei Moro.

21.30 h (horari provisional) Recital de Cloenda
al Retiro, on per fi els nostres set poetes homenatjats
posaran veu als seus poemes. Entre lectures, la
reconeguda i singular cantautora empordanesa
Rusó Sala10, amiga de la poesia, interpretarà,
acompanyant-se amb la seva guitarra, les peces
predilectes dels nostres convidats, desgranant el
sempre eclèctic i memorable Concert personalitzat.

Diumenge 4 de juliol al matí
11 h Visita als aparadors poètics de les botigues del
centre de Sitges que exposen, durant el cap de
setmana de la Festa, una obra plàstica basada en un
poema de cada un dels poetes festejats, realitzada
pels artistes del taller de Núria Corretgé. Per maridar
el plaer visual amb l'auditiu, pinzellades musicals del
joveníssim saxofonista Lluís Marcet.

12.30 h Poetes a casa. Un dels actes més íntims i
emotius de la Festa és acomiadar els poetes a redós
d'una casa sitgetana, sempre diferent, gràcies a
l'escalf dels seus amfitrions. Enguany no serà una
casa, sinó tot un carrer, que es confabularà per dir-los
adeu: les veïnes i els veïns del carrer d'Espalter, tan
creatius durant els dies de confinament, seran la
particular família que els obrirà portes i braços, amb la
destinació final d’una terrassa.

Tots els actes són gratuïts, però d'aforament limitat degut a la situació sanitària causada per la pandèmia.
Per assistir-hi, caldrà reservar localitats a través del web de Cultura de l'ajuntament de Sitges
(culturasitges.cat), del web de la Festa (festapoesiasitges.cat) o bé de forma presencial
a l'oficina de turisme (plaça d'Eduard Maristany).

I AMB LA COL·LABORACIÓ DE LES ENTITATS I EMPRESES

