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(dedicat a la poesia mallorquina)



Mirant cap a Mallorca
La taca d’oli s’estén i des de Reus arriba ja fins a Mallorca.
Aquesta tercera edició del nostre festival de poesia estarà
dedicada a la poesia i als poetes de les illes, una proposta
sens dubte engrescadora que no tan sols enfortirà els lligams
entre la literatura continental i la insular sinó que servirà per
posar de manifest la gran tasca, i la seva qualitat, que s’està
fent des de Mallorca en el terreny de les lletres. Mai és
suficient en defensa de la nostra cultura i la nostra llengua,
però projectes com aquest contribueixen, ni que sigui
modestament, a obrir nous camins i noves esperances.

El programa que ens ofereix aquesta mostra compta amb
figures consagrades de les lletres catalanes i de la poesia
en concret, a la vegada que compta amb propostes
francament trencadores i innovadores. Des de Gabriel
Ferrater fins a la fusió de música electrònica i poesia, passant
pels ja tradicionals racons de poesia, durant aquests quatre
dies Reus s’impregnarà i gaudirà de la nostra poesia,
una poesia que, com no podria ser d’altra manera, té un
vocació universal.

Empar Pont i Albert
Tinenta d’alcalde de Cultura



Dimecres 7 de novembre
11 de la nit
Centre d’Art Cal Massó

Ajo & Mastretta: Striptease cardiovascular
Si un qualificatiu es mereix aquest espectacle no és
precisament el de convencional. Ajo, una agitadora de la
cultura madrilenya que s’autodefineix com a micropoetisa,
codirectora del festival de música experimental
EXPERIMENTACLUB i col·laboradora asídua en programes
de ràdio, ens presenta els seus poemes breus, plens d’ironia,
acompanyada de Nacho Mastretta, músic
multinstrumentista, autor de bandes sonores i un autèntic
talent creant música. Una fusió en directe de poemes i música
plena de complicitats que fan d’aquest un concert irrepetible
basat en la improvisació i en el risc sobre l’escenari.
És la primera nit que Cal Massó es converteix en un
bar de copes.
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Dijous 8 de novembre
7’30 de la tarda
Bar del Bravium Teatre

Biel Mesquida i Sebastià Alzamora:
Els poetes expliquen (poesia mallorquina)

Que un biòleg sigui Premi Nacional de Literatura no és gaire
habitual. Amb el record encara present de la seva recent
estada a Frankfurt, Biel Mesquida, literat per damunt de
tot, provocador i tendre, agitador i inconformista, ens
explicarà i recitarà la seva obra.
Sebastià Alzamora forma part del nucli generacional
anomenat Els Imparables, conjuntament amb Hèctor Bofill
i Manuel Forcano i amb els quals publica l'assaig programàtic
Dogmàtica imparable: Abandoneu tota esperança (2005).
L'obra d’aquest crític literari i gestor cultural ha estat
profusament premiada i traduïda al castellà, italià, francès,
portuguès, hebreu i eslovè.
A tots dos els escoltarem i els preguntarem tot allò que
voldríem saber d’ells i mai no hem tingut l’ocasió de preguntar.
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Dijous 8 de novembre
9’30 de la nit
Bravium Teatre

Corcada Teatre: Pèl al Pit (poesia mallorquina)

Blai Bonet deia “jo he escrit tot el que no he pogut fer”. La
companyia Corcada Teatre ens presenta aquesta proposta
a partir de textos d’aquest poeta mallorquí, considerat el
millor de la postguerra. Els textos han estat extrets dels llibres
de poemes Comèdia, L’evangeli segons un de tants, El poder
i la verdor i Nova York; del dietari Pere Pau, del text
autobiogràfic La vida i els meus Instants i la novel·la El Mar.
Alguns dels textos han estat manipulats, adaptats o retallats,
tot intentant no perdre la coherència interna de
cadascun d’ells.
Obra guanyadora del concurs Bòtil de Sa Nostra i l’Institut
d’Estudis Balears.
Música en viu de Gori Matas, a l’acordió.
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Divendres 9 de novembre
8 del vespre
Biblioteca Central de Reus Xavier Amorós

La poesia catalana segons Enric Casasses

Casasses ens ofereix una tria, que ell mateix ens raonarà,
 dels quinze millors poemes de la literatura catalana. Seran
recitats per quatre actors, que, sota la direcció de Pere
Sagristà, ens aproparan, a obres d’Ausias March, Dolors
Miquel, Miquel Bauçà,  Joan Brossa, Joan Vinyoli, Joan
Salvalt Papasseit. M. Antònia Salvà, Vicent Andrés, Carner,
Verdaguer, Llull, Maragall, Joan Alcover i Rois de Corella.
El mateix Sagristà, juntament amb Quim Dalmau, Òscar
Intente i Teresa Sirvent, acompanyats al piano per
Nuria Sánchez.
Amb ells descobrirem les fonts literàries d’Enric Casasses,
un dels poetes més llegits i, sobretot, escoltats de la literatura
catalana contemporània.
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Divendres 9 de novembre
11 de la nit
Centre d’Art Cal Massó

Guillamino & Pedrals: EN/DOLL
Un músic, Guillamino, consolidat com un dels més
sorprenents de la música electrònica estatal, que ha publicat
el seu CD recopilatori al Japó, i un poeta, Josep Pedrals,
que mostra la vessant més oral de la poesia, ens proposen
una broma molt seriosa. Música electrònica i poesia al mateix
temps. Un doll de rimes personalíssim allunyat dels tòpics.
Una bufetada a la forma més tradicional de presentar la relació
entre les paraules.
Guillamino i Pedrals proposen un hip hop juganer i espontani
que no podria haver sorgit en cap altre lloc del món, només
entre l’Eixample i el Carmel. EN/DOLL és la versió més
atramuntanada del hip hop. Un cop d’aire fresc que obra una
finestra a noves formes d’entendre la poesia.

Patrocina: Serveis Territorials del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
de la Generalitat de Catalunya a Tarragona.
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Dissabte 10 de novembre
12 del matí
Biblioteca Central de Reus Xavier Amorós

Cia. Rosa Fité: Poesia amb petites historietes
Aquest espectacle està adreçat als infants de totes les edats.
Probablement aquesta afirmació ens dóna una idea de la
voluntat de la creadora, que vol introduir la poesia a grans i
petits mitjançant contes, jocs de paraules, endevinalles i
cançons. Una mostra de l’obra poètica dels nostres autors
contemporanis presentada d’una forma molt visual i amb una
plasticitat acurada.
Jugar amb les paraules, fer que es relacionin de forma fluïda
i divertida i que siguin part d’una creació literària.

Patrocina: Serveis Territorials del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
de la Generalitat de Catalunya a Tarragona.
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Dissabte 10 de novembre
de 6 a 8 del vespre
Diversos espais

Racons de poesia: poesia mallorquina
La poesia surt al carrer, els vianants la troben en el lloc
més inesperat de la mà de quatre actors acompanyats de
quatre músics. Racons plens de vida que s’omplen de tots
aquells que no poden resistir la tentació d’aturar-se i
escoltar, per uns minuts, els nostres poetes. Una
experiència que s’ha consolidat com un referent del festival.

El programa de lectura previst és el següent:

> Joan Alcover i Maspons, a càrrec de Dolors Esquerda,
amb el piano de Lídia Papió, al vestíbul del Centre de Lectura.

> Maria Antònia Salvà i Ripoll, a càrrec de Dolors Quintana i
Maria Amorós a la viola, al Gaudí Centre.

> Bartomeu Rosselló-Pòrcel, a càrrec de Jordi Francesch i amb
Àlex Cabré al saxo, al vestíbul del Palau Bofarull.

> Miquel Costa i Llobera, a càrrec de Montse Auqué,
amb l’acompanyament musical de Laura Barrero a la flauta travessera,
al vestíbul de l’Arxiu Històric Municipal.
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Dissabte 10 de novembre
6’30 de la tarda
Plaça del Mercadal

7’30 de la tarda
Plaça de Prim

La pell del llavi: Passa un poema

Una nova proposta recorrerà aquestes dues places
cèntriques de la ciutat. La companyia La Pell del Llavi ens
ofereix una acció poètica de carrer que afecta directament
als vianants: una intromissió descarada i impactant a les
seves vides. Els membres d’aquest col·lectiu demanaran a
la gent que passi al seu costat que escrigui una paraula o
una frase al seu cos, com si fossin fulls en blanc. El públic
passa d’espectador a actor implicat en la redacció de versos,
en aquesta ocasió d’en Joan Brossa, el mestre de
la poesia quotidiana.

X situació al mapa
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Dissabte 10 de novembre
9’30 de la nit
Teatre Bartrina

Pere Arquillué diu Gabriel Ferrater

Fa una mica més de deu anys Arquillué va retre homenatge
al poeta reusenc Gabriel Ferrater al Festival Grec amb
l’espectacle Fill de memòria. Ara, i produït pel Teatre Lliure,
aquest polifacètic actor s’enfronta de nou a l’obra d’uns dels
principals autors de la poesia catalana de postguerra. Un
espectacle basat en el recull de poemes triats per Dolors
Oller i acompanyats musicalment per Eugeni Roig.
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Dissabte 10 de novembre
11 de la nit
Cafè Teatre del Centre de Lectura

Corcada Teatre: Mots de secà (poesia mallorquina)

Espectacle de cabaret poètic-musical que fa un recorregut
pels autors catalans de les Illes Balears més influents de la
nova poesia mallorquina. Damunt l’escenari se succeiran les
veus de poetes del segles XIX i XX com Damià Huguet, Blai
Bonet, Miquel Bauçà, Joan Alcover, Josep Maria Llompart,
Miquel Àngel Riera.
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Av. Prat de la Riba

Plaça de la Llibertat
Passeig Sunyer

RELACIÓ D’ESPAIS

1.- Centre d’Art Cal Massó_Carrer Pròsper de Bofarull 7
2.- Bravium Teatre_Carrer de la Presó 13
3.- Biblioteca Central de Reus Xavier Amorós_Carrer de l’Escorxador 1
4.- Centre de Lectura_Carrer Major 15
5.- Gaudí Centre_Pl. del Mercadal 3
6.- Palau Bofarull_Carrer de Llovera 15
7.- Arxiu Històric Municipal_Pl. del Castell 3 A
8.- Teatre Bartrina_Pl. del Teatre 1
9.- Plaça del Mercadal
10.- Plaça de Prim
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Carrer Sant Llorenç

Raval M
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Folguera

Raval Santa Anna

Passeig Sunyer

Av. President Companys

c/ Monterols



Organitza:

Col·labora:

Tots els actes són d’accés lliure i gratuït
excepte “Pere Arquillué diu Gabriel Ferrater”.

Entrades limitades a l’aforament de la sala.

+ informació:
Tel. 977 010 010 I www.reus.cat/cultura

Taca d’oli I 3r Festival de Poesia I Reus, 2007
Direcció artística i coordinació: Isabel Olesti

�(dedicat a la poesia mallorquina)
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