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1, 2 i 3 de juliol

1 de juliol de 2011

Ja la tenim aquí! La Festa
de la Poesia a Sitges en
el seu cinquè aniversari

Exposició Captura d'Ànimes 2010. Aquest l'any, l'exposició basada en la personalitat
i obra dels set poetes, que s'inaugura divendres dia 1 al migdia, també està intal·lada
al Saló de Vaixells del Palau Maricel, i romandrà oberta al públic fins el 17 de juliol.
Benvolguts amics de la Festa de la
Poesia, si no teniu a mà L’Eco de la Poesia
de la setmana passada on apareixia íntegrament el programa de la Festa, ara us en
fem un resum. Recordeu:
A la rebuda dels poetes i balconada
popular, divendres al matí, si és que no hi
heu anat ja no hi sou a temps perquè a
hores d’ara ja haurà tingut lloc, i ben segur
que amb l’eufòria i alegria de sempre.
Però si quan llegiu aquestes lletres encara
ha de venir la tarda nit de divendres 1, i el
dissabte 2 i el diumenge 3, aleshores pareu
atenció:
DIVENDRES 1 a les 19h, als Jardins del
Museu Romàntic: el concert personalitzat.
Mònica Orpí, acompanyada a la guitarra
per Joan Miró, cantarà les peces predilectes de cada poeta. Els alumnes de català de
Sitges, de diverses procedències, presentaran cada cançó en la seva llengua i en català. I breu tertúlia a la fresca, per acabar.
DIVENDRES 1 a les 22.30, al Saló d’Or
del Palau Maricel, Pep Bou ens oferirà un
espectacle intimista on les bombolles de
sabó seran les efímeres protagonistes. Els
poetes convidats ho presenciaran a primera fila, i també escoltaran la veu de deu
poetes convidats en anteriors edicions que
han volgut reunir-se per celebrar el cinquè
aniversari de la Festa amb una acció conjunta i simbòlica.
DISSABTE 2 a les 12h tindrà lloc la
insòlita primera cursa de poetes nedadors
al Club de Mar de Sitges. Els protagonistes, tres dels poetes convidats. Aquest és
un acte obert (no així el passeig en veler
des del Nàutic i el massatge a la carta, que
per raons òbvies es faran en privat). Qui
guanyarà la cursa, l’Ester Xargay, en Pere
Pena o en Miquel de Palol?
DISSABTE 2 a les 14h El Dinar dels
Poetes amb sobretaula artística. Al Retiro.
Obert a tothom prèvia compra de tiquet.
L’aforament és limitat.
DISSABTE 2 a les 19h tornem al Saló
d’Or del Palau Maricel. Per primer cop a
la Festa, circ! Tres integrants d’el CircoLos combinaran les seves intervencions
amb el recital de cinc poetes joves (no passen dels trenta...) que oferiran els seus versos als poetes convidats i al públic. Poetes
joves d’autèntica vàlua que ens demostren

que la poesia és present a totes les generacions. També per primer cop a la Festa, i
gràcies a Isabel Sanmartín que traduirà els
poemes a la llengua catalana de signes, un
acte serà totalment accessible per a persones sordes.
DISSABTE 2 a les 22.30, recital de cloenda als Jardins del Retiro. Marta
Pessarrodona, Pere Pena, Anna Montero,
Ester Xargay, Miquel de Palol, Carles
Duarte i Gloria Bosch Maza recitaran els
seus poemes. Amb la presència i la música
de Toti Soler, un dels guitarristes més personals i estimats del país. I per fi ens seran
revelades, en pantalla gran, les il·lustracions que set artistes sitgetans han creat
especialment per als poetes.
DIUMENGE 3, a les 11.30h Poetes a
casa. Des del cafè del Retiro, i amb la
batucada Markatú, tots anirem a dir adéu
als poetes al jardí del pintor Miguel
Condé, al carrer Illa de Cuba. Allà, com ja
comença a ser tradicional, tothom que ho
vulgui podrà fotografiar-se amb els poetes
i canviar-hi impressions un cop més.
“Poetes a casa” torna a comptar amb
joveníssims alumnes de l’escola MusicExpress-Art per cloure la Festa amb les
seves cançons, i si l’any passat eren tres,
aquest any seran cinc, com el CINC del
nostre aniversari.
Un CINC que ja ens ha començat a deixar empremta. És anecdòtic però significatiu, que una poeta convidada en una
edició anterior, Maria Josep Escrivà, vingui de València a reviure la Festa de cap
a peus, amb ni més ni menys que un
seguici de cinc persones. O que Màrius
Sampere, que va ser convidat a la 1a
Festa i és un dels poetes més reconeguts,
singulars i agosarats que ha tingut i té la
literatura catalana, hagi decidit fer quatre dies de vacances a Sitges coincidint
amb la Festa per no perdre’s cap acte.
Aquestes i moltes d’altres són presències que encoratgen i que agraïm profundament. Però ja hi haurà temps per a
agrair tot el que calgui a l’Eco dels agraïments, la propera setmana. Ara el que
toca és viure la Festa!
Joan Duran i Ferrer
i Cèlia Sànchez-Mústich
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