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Aquest novembre literari de 2018, Lleida -terra 
ampla i fèrtil de poetes, que ha germinat i ha donat 
fruit tothora- ens aplega, una edició més, a l’entorn 

dels versos de la nostra gent i dels creadors de la paraula 
de paisatges altres, de llengües diverses i de cultures 
d’arreu.

Perquè la nostra ha estat, de sempre, una ciutat cruïlla, 
una ciutat acollidora de mena, Lleida vol propiciar, una 
vegada més, en el marc del seu Festival Internacional, un 
espai de trobada on la poesia en viu sigui la protagonista, 
i encara més en un any tan especial per a les lletres 
catalanes, pel seu marcat accent lleidatà. 

Dos dels noms més remarcables de la literatura del 
nostre país, Manuel de Pedrolo i Maria-Mercè Marçal 
seran els eixos temàtics a partir dels quals es desgranaran 
algunes de les diferents propostes del Festival, amb un 
afany de reivindicació de les figures i les obres d’ambdós 
escriptors, patrimoni intel·lectual de tots plegats, que 
enguany commemorem especialment pel centenari del 
naixement de l’autor segarrenc i pel vintè aniversari de 
l’absència de la poeta d’Ivars d’Urgell.

Apostem amb força pel vincle natural Lleida/Poesia 
perquè històricament la nostra terra avala aquest tàndem 
amb escreix, per tants i tants poetes essencials lleidatans 
dins de la literatura catalana. 

Fem bandera, doncs, d’aquest vincle Poesia/Lleida, 
enarborem-la ben alt i exhibim-la amb orgull, aquesta 
bandera, en el millor dels combats, el que ens va llegar 
Màrius Torres, el combat dels poetes!

Sigueu tots benvingudes i benvinguts a la nostra ciutat i 
gaudiu del Festival Internacional de Poesia de Lleida, als 
de casa us hi esperem, com sempre, i als de fora us hi 
convidem i us acollim amb els braços oberts.

Bon Festival, gaudiu de la poesia a Lleida! 

Fèlix Larrosa Piqué
Paer en cap
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El Festival Internacional de Poesia de Lleida neix 
d’una conseqüència i d’una herència. De la voluntat 
de fer de la ciutat l’epicentre, durant uns dies, de la 

poesia del moment i com a fruit, també, d’una terra fèrtil 
de poetes que s’ha mantingut dècada rere dècada fins a 
les noves generacions. 

Enguany commemorem i festegem el Festival amb 
dues de les arrels més fermes que han donat les lletres 
lleidatanes: Manuel de Pedrolo i Maria-Mercè Marçal. 
Manllevant uns versos seus com a lema del festival 
(Sempre he estat un altre. No em reconec: sóc l’altra) 
en l’edició d’enguany hem volgut posar èmfasi en la 
qüestió de la identitat en la poesia. I durant cinc dies 
una gran quantitat de propostes d’allò més eclèctiques i 
de convidats vinguts de tot arreu passaran per la nostra 
ciutat per dir el present i celebrar el passat. 

Volem fer-vos partíceps d’aquesta festa de la paraula i us 
convidem a gaudir d’aquests cinc dies on la nostra ciutat 
omplirà de poesia tots els seus racons. 

Àngels Gregori i Anton Not
Direcció
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dilluns

 19
19 h

Cafè del Teatre de l’Escorxador
Entrada lliure i gratuïta

Presentació de 
Per tenir casa cal guanyar la guerra 

de Joan Margarit

L’ obra  poè t i ca  de  Joan Marga r i t 
(Sanaüja, 1938) ha estat una de les 
més llegides en llengua catalana durant 

les darreres dècades. La seva trajectòria 
ha estat reconeguda a bastament a nivell 
internacional. Ara tenim l’oportunitat de 
descobrir-ne la seva vessant de narrador 
amb el volum Per tenir casa cal guanyar la 
guerra (Proa, 2018), un capbussament en 
les aigües fondes dels records d’infantesa i 
adolescència. 

L’acompanya en aquesta presentació el poeta 
Josep M. Rodríguez (Súria, 1976), que ha 
estat el responsable de traslladar el llibre 
al castellà. Autor i traductor mantindran un 
diàleg al voltant de la literatura, la poesia, la 
tasca de traduir i escriure.

Intervenen 
Josep M. Rodríguez 
Joan Margarit

© Jordi Làrios
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dilluns

 19
20 h
Aula Magna de l’Institut d’Estudis Ilerdencs
Entrada lliure i gratuïta

Maria-Mercè Marçal i Montserrat 
Abelló: Les arrels d’una amistat
Una cartografia del desig de Lluïsa Julià

Escrita per Lluïsa Julià, Les arrels d’una amistat 
dibuixa les relacions entre Maria-Mercè Marçal i 
Montserrat Abelló, escriptores, traductores i referents 

del moviment feminista. La cartografia relaciona la 
llarga vida de Montserrat Abelló, que va viure 20 anys 
d’exili, amb la vida breu però molt intensa i trencadora 
de Maria-Mercè Marçal. Esbossa les seves vides, tan 
diferents en origen i de generacions distants que, després 
d’uns primers contactes en xerrades, conferències i 
manifestacions compartides en els anys 70, s’estrenyen 
i realitzen molts projectes plegades. Van traçar “una 
amistat que –com diu Maria-Mercè Marçal– té les arrels 
en la poesia i el feminisme compartits.”

És un homenatge a Maria-Mercè Marçal, 20 anys 
després de la seva mort, i a Montserrat Abelló, en el 
centenari del seu naixement. 

Lluïsa Julià - escriptora
Anna Bofill - música
Lluïsa Mallol i Araceli Bruch - actrius
Montse Massaguer - piano
Montse Solà - soprano
Bené Carrat - dansa

Vídeo creació: Ester Xargay i Adolf Alcañiz
Disseny de llums: Luc Berger
Tècnic: Xavier Calvet
Assistents de direcció: Lluïsa Mallol i 
Babeth Ripoll
Direcció: Araceli Bruch

Organitza: Institut d’Estudis Ilerdencs 
de la Diputació de Lleida © Eloi Bonjoch 1994



 ______8

dimarts

 
20

12 h
Universitat de Lleida. Sala Víctor Siurana

Entrada lliure i gratuïta

I la premsa què en diu, dels festivals 
poètics?

Taula rodona periodisme cultural

Quin paper té la premsa en els festivals de poesia? 
Quina repercussió se’n fa? El nostre sistema literari 
compta amb una consolidada xarxa de festivals 

de poesia i un bon planter de periodistes culturals. 
Quina relació hi mantenen, els festivals i la premsa? Per 
parlar-nos de tot això comptarem amb la presència de 
David Castillo i Josep Massot, dos dels grans noms de 
la crònica cultural al nostre país, i també de Jordi Nopca 
i Esteve Plantada, dos dels nostres periodistes més 
actius. Amb una taula moderada per la periodista Anna 
Sàez, intentarem esbrinar les complicitats entre el binomi 
poesia i periodisme.

Intervenen 
David Castillo
Josep Massot
Esteve Plantada
Jordi Nopca
Modera
Anna Sàez

Col·labora: Facultat de Lletres. 
Departament de Filologia Catalana i 
Comunicació de la Universitat de Lleida

Josep MassotAnna Sàez

Jordi Nopca

David Castillo

Esteve Plantada
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dimarts

 
20

© Hermínia Sirvent

Josep Vallverdú

Eduard Iniesta

Mercè Sampietro

19 h
Saló de Plens de la Paeria
Entrada lliure i gratuïta

Poesia Lleida. Acte inaugural
Amb la participació dels Castellers de Lleida

Donem el tret de sortida d’una edició amb mig 
centenar de convidats que vénen carregats de 
propostes eclèctiques. Amb un homenatge a 

dos dels nostres autors més universals, Anna Maria 
Villalonga s’encarregarà de conmemorar la figura de 
Manuel de Pedrolo i Lluïsa Julià la de Maria-Maria Mercè 
Marçal. 

Posteriorment gaudirem d’un petit tast de l’obra dels 
autors a càrrec de la gran actriu Mercè Sampietro i el 
veterà escriptor Josep Vallverdú, que es posaran en la 
pell de Marçal i Pedrolo, amb l’acompanyament musical 
d’Eduard Iniesta. 

Glosses a càrrec de
Anna Maria Villalonga - comissària de l’Any Pedrolo   
Lluïsa Julià - estudiosa de l’obra marçaliana

Diàleg poètic Pedrolo-Marçal a càrrec de
Mercè Sampietro
Josep Vallverdú
Eduard Iniesta
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dimarts

 
20

21 h
Teatre de l’Escorxador. Sala 1

Entrada lliure i gratuïta

Tocats pel foc de Manuel de Pedrolo
Adaptació cinematogràfica en work in progress

Projecció del work in progress 
de l’adaptació cinematogràfica 
de la novel·la Tocats pel foc de 

Manuel de Pedrolo, escrita el 1959 en 
ple franquisme i publicada per primer 
cop el 1976. 

La novel·la, de rabiosa actualitat encara, 
ens farà reflexionar sobre la vida des 
d’una nova perspectiva.

Són possibles encara el compromís, la 
llibertat i la dignitat?

Intèrprets: Sergi Cervera, Mireia Oriol, 
Belén Fabra, Jordi Cadellans, Nil Cardoner
Direcció: Santi Lapeira
Productor executiu: Carles Torras
Fotografia: Juan Sebastián Vásquez 
Música: Pedro Pardo 
Directora de producció: Heidi Quint 
Direcció d’art: Tania Gabrielli
Atrezzo: Zelso de García 
Vestuari: Teresa Sánchez i Moisés Prats
Ajudant de direcció: Clara Mata 

Organitza: Zabriskie Films en associació amb 
Impulsafilm i la col·laboració del CECAAC i el suport de la 
Fundació Pedrolo, L’Any Pedrolo i l’Ajuntament de Lleida

© Walory
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dimecres

 
21

De 9.30 a 14 h
Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida
Sala de Juntes, 2n pis
Entrada lliure i gratuïta

VII Jornades Marçalianes
Al vent les algues lliures

 9.30 h  Inauguració i benvinguda.

 De 10 a 10.45 h  Les cròniques perdudes de Maria-Mercè Marçal 
durant la transició. Països Catalans – Galícia 
1979-1980. Conferència de Lluïsa Julià i Helena 
González.

 De 11.15 a 12 h  Bon dia, temps de trasbals. El compromís 
marçalià avui. Taula rodona amb David 
Fernàndez, Miquel Pueyo i Najat El Hachmi.

 De 12.15 a 13 h  Marginalia marçaliana: notes per a una lectura 
queer. Conferència a càrrec de Rafael M. Mérida.

 13 h  Cadenes són presons i jo en fugia. Cos i 
desig en Maria-Mercè Marçal. Taula rodona 
amb Sebastià Portell, Maria Isern i Aina Pérez 
Fontdevila. 

Teatre de l’Escorxador. Sala 2

Entrada lliure i gratuïta

 De 18 a 19.30 h  Cavalls sense brida. El llegat de Maria-Mercè 
Marçal. Taula rodona i recital amb Meritxell Gené, 
Gonzalo Hermo, Maria Isern, Bel Olid, Jordi 
Pàmias i Miriam Reyes.

Organitza: Fundació Maria-Mercè Marçal
Amb el suport de: Departament de Cultura-Generalitat 
de Catalunya, Institut Català de les Dones, ADHUC, 
Universitat de Barcelona-Estudis Gallecs i Portuguesos, 
Càtedra Màrius Torres-Universitat de Lleida, Artsmoved.
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dimecres

 
21

20 h
Cafè del Teatre de l’Escorxador

Entrada lliure i gratuïta

#MeToo
El meu cos és un camp de batalla

Aquesta és la situació: la filòloga Teresa Meana, una 
de les màximes autoritats pel que fa al tractament 
del sexisme en el llenguatge; Rodrigo Cuevas, 

el cantant més irreverent de l’escena musical actual, i 
María-Eloy García i Berta Piñán, que des de Màlaga i 
Astúries, amb dues poètiques inconfusibles, han estat 
capaces de sacsejar el panorama poètic dels darrers 
anys. 

Considerat “el Freddie Mercury” asturià, l’actuació de 
Rodrigo Cuevas posarà el punt i final a una festa del 
llenguatge que es preveu prometedora, on dialogaran al 
voltant de la importància de la paraula tres dones que 
saben, per damunt de tot, que les corrupcions socials 
comencen amb la manera en què anomenem les coses i 
com fem servir les paraules.

Participen
Teresa Meana
Berta Piñán
María-Eloy García
Rodrigo Cuevas

Teresa Meana

Berta Piñán

María-Eloy García

Rodrigo Cuevas
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dijous

 
22

18 h 
Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida
Aula de poesia Jordi Jové
Entrada lliure i gratuïta

Col·loqui entre 
Jaume Pont i Antònia Vicens

Per primer cop a Lleida, t indrem 
l’oportunitat d’escoltar l’escriptora 
mallorquina Antònia Vicens (Santanyí, 

1941), Premio Nacional de Poesía 2018. 
Amb una llarguíssima trajectòria com a 
narradora, en els darrers anys ha començat 
a bastir una cada vegada més àmplia obra 
poètica, també reconeguda aquest any amb 
el premi Josep Maria Llompart-Cavall Verd de 
l’Associació d’escriptors en llengua catalana 
per Tots els cavalls (LaBreu, 2017). 

L’acompanyarà el poeta lleidatà Jaume Pont 
(Lleida, 1947) amb qui mantindrà una 
conversa sobre la seva obra i el fet creatiu. 
Aquest acte és organitzat per l’Aula de poesia 
Jordi Jové de la Universitat de Lleida.

Conversen
Jaume Pont
Antònia Vicens Jaume Pont

Antònia Vicens

© Maria Fernández

© Heike Nottebaum
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dijous

 
22

19 h 
Teatre de l’Escorxador. Sala 2

Entrada lliure i gratuïta

Combat poètic entre
Pere Gimferrer i Josep Pedrals

En un angle del quadri làter, Pere 
Gimferrer (Barcelona, 1945); a l’altre, 
Josep Pedrals (Barcelona, 1979). 

Dues veus imprescindibles de la poesia 
catalana contemporània, que han manifestat 
públicament la seva admiració mútua en 
diverses ocasions, per un recital de luxe. 

Un combat singular, un autèntic xoc de titans 
en el que tot és possible.

Combaten
Pere Gimferrer
Josep Pedrals

Pere Gimferrer

Josep Pedrals
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dijous

 
22

20 h
Cafè del Teatre de l’Escorxador
Entrada lliure i gratuïta

Amor tan lliure que era jo
Commemoració del Dia Internacional de 
l’Escriptor Perseguit

Coincidint amb el Dia Internacional de l’Escriptor 
Perseguit, reivindiquem la llibertat d’expressió a 
través de la paraula i l’obra de quatre poetes. 

Amb la complicitat del PEN Català, que compta amb el 
Programa de l’Escriptor Perseguit, tindrem el poeta palestí 
Bàssem an-Nabrís, que a través d’aquest programa va 
arribar a Catalunya procedent del camp de refugiats Khan 
Younis de Gaza. 

Hi participarà Rosa Fabregat (Cervera, 1933), poeta 
d’una extensa obra literària que des de la sinceritat ha 
anat creant un univers propi. Al seu costat, dos dels 
grans noms de la poesia catalana, Enric Sòria (Oliva, 
1958), que amb lentitud i exigència ha anat bastint una 
obra que l’ha situat com un dels poetes més respectats 
dels nostres temps. I Pere Pena (Seròs, 1962), que des 
de Plom a les ales fins a Tanta terra ha rebut alguns 
dels més prestigiosos guardons poètics de les lletres 
catalanes.

Participen
Bàssem an-Nabrís
Rosa Fabregat
Enric Sòria
Pere Pena 

Col·labora: PEN català

Bàssem an-Nabrís

Rosa Fabregat

Enric Sòria

Pere Pena

© Joana Pena.
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dijous

 
22

21 h
Cafè del Teatre de l’Escorxador

Entrada lliure i gratuïta

En plural
Recital poètic

Els escriptors Mireia Calafell (Barcelona, 1980) i 
Vicente Luis Mora (Córdoba, 1970) són dues veus 
consolidades de la poesia contemporània. L’una en 

llengua catalana i l’altre en llengua castellana han anat 
bastint al llarg dels darrers anys una obra guardonada 
i mereixedora de múltiples reconeixements. Per altra 
banda, ambdós són dos dinàmics activistes culturals 
coneguts en tots els sectors de l’escena literària per haver 
participat en nombrosos projectes de tot tipus. 

Dues propostes estètiques diferents compartiran micròfon 
en aquest singular recital en plural, en què ompliran 
l’escena la poesia intimista i els versos experimentals, 
les formes d’inspiració tradicional i les de volada més 
innovadora.

Participen
Mireia Calafell
Vicente Luis Mora

Vicente Luis Mora

© Marta Huertas

Mireia Calafell

© Racso Morejón
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dijous

 
22

22 h 
Cafè del Teatre de l’Escorxador
Entrada lliure i gratuïta

Jam Session
La Poesia del Jazz: el Jazz de la Poesia 
(Maridatge Festival de Jazz de Lleida)

El Jazz Tardor presenta una jam session 
especial en aquest 25è aniversari. Tots 
els músics que hi vulguin participar 

estan convidats a afegir-s’hi per tocar i 
improvisar amb la formació estable que ja hi 
haurà sobre l’escenari. 

Durant la segona part de la jam acollirem 
també tots aquells poetes que desitgin dir els 
seus versos, que s’afegiran a la sonoritat del 
jazz. Serà una nit per reivindicar el jazz i la 
poesia com a disciplines artístiques símbols 
de llibertat.

Gabriel Amargant - saxofonista convidat
Irene Garcés - guitarra
Xavier Monge - piano
Ignasi González - contrabaix
Genís Bagés - bateria

Improvisacions poètiques

Gabriel Amargant
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divendres

 
23

18 h
Teatre de l’Escorxador. Sala 1

Entrada lliure i gratuïta

Amor i ràbia
Espectacle de poesia i música 

d’Emília Rovira Alegre i Pere Rovira

Amor i ràbia és el fruit d’un intens període 
creatiu, durant el qual els poemes 
d’intimisme eròtic i els versos escrits 

sota l’impacte dels conflictes socials i polítics 
van sorgir amb una abrupta proximitat. 

La música i les cançons, en canvi, s’uneixen 
suaument a aquesta poesia i en ressalten 
els motius més profunds amb una artística 
comprensió i una complicitat emocionant.

Emília Rovira Alegre i Pere Rovira

© Llorenç Melgosa
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divendres

 
23

19 h
Cafè del Teatre de l’Escorxador
Entrada lliure i gratuïta

Presentació de 
L’ordre de les coses de 
Carles M. Sanuy
(Premi Joan Alcover Ciutat de Palma, 2018)

Carles M. Sanuy (Balaguer, 1959) és una 
presència constant en la vida cultural 
lleidatana. És un fervent activista 

cultural que ha estat involucrat en nombrosos 
projectes literaris i artístics, i també un poeta 
de ritme lent, però constant, que amb el pas 
dels anys ha anat construint una ja àmplia 
obra literària. 

Aquesta tarda l’acompanyen dos reconeguts 
poetes, Lorenzo Plana (Lleida, 1965) i Josep 
M. Rodríguez (Súria, 1976) per presentar 
el seu darrer volum de versos, L’ordre de 
les coses (El Gall, 2018), que ha estat 
mereixedor del Premi Joan Alcover Ciutat de 
Palma 2018.

Intervenen 
Lorenzo Plana
Josep M. Rodríguez
Carles M. Sanuy

© Jordi Larios 
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divendres

 
23

20 h
Teatre de l’Escorxador. Sala 1

Entrada lliure i gratuïta

Nit de Poesia

Cinc poetes vinguts d’arreu seran els encarregats de 
posar, en l’acte principal del Festival Internacional 
de Poesia de Lleida, el punt i final d’una edició que 

ha volgut tocar alhora la terra i el cel. 

Des d’Itàlia fins a Buenos Aires, passant pel sud del País 
Valencià, les Illes i Romania, arriben cinc dels noms més 
consolidats de les seves literatures respectives.

Amb una direcció musical a càrrec de Xavi Lloses, capaç 
de convertir la cua d’un piano en una taula de ping-
pong i un ambient audiovisual de la mà d’Àlex Pallí, us 
prometem una nit d’alt voltatge poètic en la que Lleida 
serà l’epicentre de la poesia.

Participen
Erri de Luca - Nàpols
Marta Ana Diz - Buenos Aires
Antònia Vicens - Santanyí
Josep Piera - Beniopa
Ileana Mălăncioiu - Godeni, Romania

Antònia Vicens

Josep Piera

Marta Ana Diz

Ileana Mălăncioiu

Erri de Luca

© Ion Cucu
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www.paeria.cat/cultura

#poesialleida2018
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FESTIVAL A LES AULES

dilluns 19

11 h Institut La Mitjana

Col·loqui amb 
Josep M. Sala-Valldaura

dijous 22

13 h Institut Samuel Gili Gaya

Sobre el nou lector. 
Vicente Luis Mora

divendres 23

13 h Institut Màrius Torres 

Recital d’Ileana Mălăncioiu 

13.50 h Institut Josep Lladonosa

Recital d’Amat Baró i 
Meritxell Cucurella-Jorba

dimarts 20  ·  dimecres 21

10 h i 12 h Teatre de l’Escorxador. Sala 1

Espectacle literari Dir Pedrolo 

Albert Anguera, Núria Casado i Núria Miret - actors 
Ramon Álvaro - saxo Jordi Làrios - realització audiovisual 
Rosa Mesalles - idea, guió i direcció
Ajuntament de Lleida - producció

Espectacle íntim que fa 
un recorregut per la vida 
i l ’obra de Manuel de 
Pedrolo per posar en valor 
la seva figura polifacètica 
i la seva copiosa i variada 
producció literària.

© Hermínia Sirvent

© Nathalie Bittoun

© Seix Barral

© Ángel Tijerín

© Ion Cucu
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Anton Not

Rosa Fabregat Enric Sòria

Joan Margarit David Castillo Josep Massot

Maria-Mercè Marçal

Manuel de Pedrolo

POESIA   LLEIDA

Antònia Vicens M. Cucurella-Jorba

Àngels Gregori

Jordi Nopca

Teresa Meana

Jaume Pont

Mireia Calafell

Amat Baró 

Laia Noguera

Josep Piera J.M. Sala-ValldauraIleana Mãlãncioiu

Lorenzo Plana Carles M. Sanuy Erri de Luca Marta Ana DizJosep M. Rodríguez

Emília Rovira AlegreVicente Luis Mora

Bàssem an-Nabrís

Antònia Vicens Pere Gimferrer

Berta Piñán María-Eloy García Rodrigo Cuevas

Josep Pedrals

Pere Pena

Josep Vallverdú Eduard IniestaLluïsa Julià  Mercè SampietroAnna M. Villalonga 

Esteve Plantada

Pere Rovira
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