Versud
Cicle d’acció poètica
“Hi ha dies que escriure és mirar-se les mans, fer una mitja rialla”
Damià Huguet

Al sud de Mallorca la terra és de call vermell, un substrat ric on floreixen les veus
poètiques més diverses. És una terra llaurada pels poemes de Blai Bonet, de Damià
Huguet, de Miquel Bauçà, i és en els solcs dels seus versos on germinen noves
literatures. Tot això s’esdevé perquè, com va demostrar Blai Bonet, aquest sud no és el
sud, sinó el centre del món. També ho era, a Campos, l’editorial Guaret, on en ‘Damià
Canova’ va construir un temple per a una poesia radicalment viva. I Felanitx, on el jove
Bauçà covava “La carn i el goig” de la seva paraula insòlita. Ho era l’Apotecaria de
Bernat Vidal, on es feia créixer la poesia, l’art i la vida.
Des de la Casa Blai Bonet. Centre de poesia i el projecte Poeteca.cat continuam amb
l’aventura de reivindicar una poètica plena de ressons. Ho fem amb el projecte
VERSUD: un cicle d’acció poètica que convida els agents culturals de tota Mallorca per
crear un programa d’activitats per activar i escampar una autèntica primavera literària
durant els mesos de maig i juny. Plantejam una renovació de llenguatges poètics i
descobriments de la plàstica de la paraula.
Versud enguany creix i s’expandeix més enllà de la comarca de Migjorn per arribar a
altres indrets de Mallorca. A més de Santanyí, Felanitx, Campos i Son Macià, aprofitant
l’avinentesa de l’Any Costa i Llobera, portarem versos a Pollença, Raixa i Binissalem i
als espais naturals de s’Estalella, Mondragó i Cabrera.
Pel cicle és important crear cada vegada més sinèrgies. És per això que s’estén la
col·laboració amb l’Obra Cultural Balear de Campos, el cicle Campos és Poesia,
l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana i diferents ajuntaments implicats.
La trobada poètica que es fa com a colofó del cicle tendrà un marcat accent gallec. Els
poetes Antón Lopo, Nuria Vil i Jesús Castro combinaran els seus versos amb els de les
poetes mallorquines Laia Malo i Antonina Canyelles. També farem present la veterana
poeta gallega Luz Fandiño a través del documental ‘A poeta analfabeta’. Les cançons
del basc Amorante posaran punt i final a una trobada que amb cada edició fa créixer
l’esbart dels amants del vers.
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Versud
Cicle d’acció poètica
Del 30 d'abril al 4 de juny

SOM DONES D’HEURA
A partir del recull ‘Dones, Arbres i Poesia’
Dissabte 30 d’abril a les 18.30 h
Jardins de Raixa, Bunyola

Recital en ruta als jardins de Raixa, Bunyola a partir del recull Dones, arbres i poesia.
Amb la participació de les poetes Marta Pérez Sierra, Odile Arqué, Lucia Pietrelli i Noèlia Díaz
Vicedo.
Activitat en el marc del Dia Europeu dels Jardins Històrics.
Organitzada pel Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca i la Fundació Mallorca
Literària.

MOTS D’ENCLUSA
Concert de Mar Grimalt i Biel Carbonell
Diumenge 1 de maig a les 20.30 h
Ferreria de Son Macià
(C. Sant Andreu, 15 - Son Macià)

Un concert amb Mar Grimalt i Biel Carbonell a la ferreria de Son Macià en el Dia Internacional
dels Treballadors. Mar Grimalt interpretarà temes propis i poemes de Miquel Bauçà, Damià
Huguet i Blai Bonet relacionats amb la feina. Ho farà acompanyada de Biel Carbonell, qui se
servirà dels elements propis de la ferreria per fer els ritmes del recital.
Entrades: 5 €

POESIA A L'AULA
Tallers educatius per a secundària, amb Clara Fiol
De dilluns 2 a divendres 5 de maig
Porreres, Porto Cristo i Santanyí

La cantant i poeta Clara Fiol realitzarà intervencions als instituts de Porreres, Porto Cristo i
Santanyí, per a apropar la poesia en català a joves estudiants de secundària.
La poesia és un recurs educatiu amb un gran potencial pedagògic. Treballar-la potencia la
creativitat, la memòria, la sensibilitat, la imaginació, la fluïdesa i la comprensió lectora,
l’expressió oral, l’adquisició de vocabulari… permet obrir molts camps d’aprenentatge i ampliar
la mirada dels joves estudiants de secundària. Per això volem que la poesia entri a les aules,
arreli i s’expandeixi, tot arribant a nous públics i creadors.

Poesia a les branques:
S’ESTALELLA
Ruta poètica
Diumenge 8 de maig 11.30 h
Punt de trobada: Davant el Club Nàutic de s’Estanyol
(C. Via Mediterrània – S'Estanyol)

Ruta guiada vinculant el patrimoni natural amb el patrimoni literari mentre descobrim els
racons de S’Estalella. Inclou recital amb els poetes Guillem Benejam i Cati Coll.
Guiatge a càrrec de Josep Manuel Vidal Illanes.

Poesia a les branques:
CABRERA
Ruta poètica
Diumenge 15 de maig, de 10 a 16 h
9.30 h Sortida des de la Colònia de Sant Jordi
15 h Sortida des de Cabrera

Ruta guiada vinculant el patrimoni natural amb el patrimoni literari en l’inigualable marc de
l’Arxipèlag de Cabrera. Recital dels poetes Lucia Pietrelli i Miquel Àngel Adrover.
Guiatge a càrrec de Miquel Àngel Llauger.
Preu barca anada i tornada: 51 € (amb Excursions Cabrera)

PRIMAVERA LITERÀRIA
Al jardí de la Casa Llorenç Villalonga
Dissabte 21 de maig, d’11 a 14 h
Jardí de la Casa Llorenç Villalonga
(C. Bonaire, 25 – Binissalem)

Amb l’arribada de la primavera obrim el nostre jardí de pit en ample i l'omplim amb activitats
literàries per a tota la família: música, tallers, racons de lectura...
11 h Activitat familiar: Llum a la primavera. Taller de cianotípia i poesia
12 h Presentacions de novetats literàries:
-

Bernat Nadal: La terra eixorca, de T. S. Eliot

-

Clara Fiol: Còrpora

-

Miquel Àngel Llauger: Llum de cançó

-

Llorenç Romera: Persona

13 h Concert: Quatre elements. Homenatge a T.S. Elliot, a càrrec del Quartet DaBraccio
Paradeta de la llibreria Espiral.

MARIA DEL MAR BONET
I DAMIÀ HUGUET, DOS AMICS
Concert de tancament de l’Any Damià Huguet
Dissabte 21 maig a les 21 h
Jardí de l’Oratori de Sant Blai – Campos

Concert de Maria del Mar Bonet i Borja Penalba dedicat al poeta i amic Damià Huguet. Amb
aquest acte tancam la commemoració de l’Any Damià Huguet.
Organitza l’Obra Cultural Balear de Campos, amb la col·laboració de la Fundació Mallorca
Literària.
Entrades: 20 €

Poesia a les branques
MONDRAGÓ
Ruta poètica
Diumenge 22 de maig a les 11.30 h
Punt de trobada: Aparcament de la platja de Mondragó

Ruta guiada vinculant el patrimoni natural amb el patrimoni literari pel Parc Natural de
Mondragó, paisatge que ha estat font d’inspiració per a poetes i artistes de tota casta. Inclou
recital dels poetes Antoni Vidal Ferrando i Sònia Domènech.
Guiatge a càrrec de Miquel Rayó.

FAM DE PARAULA I TERRA
Amb Mar Grimalt, Salvador Miralles i Roger Pistola
Divendres 27 maig a les 20 h
Auditòrium de Campos
(C. Convent s/n)

Recital homenatge a Damià Huguet i Miquel Àngel Riera. Celebram la poesia de dos autors,
construint el record de la seva memòria i obra. És així, amb aquest esperit, que acostam els
versos de tots dos autors, a través del recital que fa un recorregut per la seva obra poètica i
narrativa, establint un diàleg. Tots dos parlen de l’amor des de caires molt diferents, parlen de
la terra amb perspectives i descripcions molt diverses, però que combinades suggereixen
aquesta identitat de la Mallorca en desaparició i dels extrems amorosos. La proposta incorpora
diferents espais sonors, rapsòdia i interpretació perquè els poemes i relats flueixin d’un a
l’altre creant una dansa de la doble passió.
A càrrec de Mar Grimalt, Salvador Miralles i Roger Pistola.
Activitat en el marc del cicle Campos És Poesia, de l’Obra Cultural Balear de Campos.

POESIA I VI
Tast de vins i versos
Dissabte 28 de maig 20.30 h
Pati de l’Hospici de Felanitx (Carrer de l’Hospici, 1)

Tast de vins i poemes amb els poetes Josep Pedrals, Mercè Claramunt i Miquel Cardell.
Maridatge amb Glòria Julià.
Entrades: 5€ (Inclou tast de vins i una copa gravada per a l'ocasió).
Organitza: Ajuntament de Felanitx – AELC – Mallorca Literària.

TOT U PI
Tot rellegint Miquel Costa i Llobera
Diumenge 29 de maig les 12.30 h
Can Llobera de Pollença

Recital amb tast de vins amb motiu de l’Any Costa i Llobera, que encetam tot rellegint els seus
versos per a fer-los dialogar amb la creació poètica més actual. Amb Joan Fullana, Núria
Busquet i Josep Pedrals.
Entrades: 5€ (Inclou tast de vins i una copa gravada per a l'ocasió).

A POETA ANALFABETA
Versud poètica
Dijous 2 de juny a les 20.30 h
Teatre Principal de Santanyí

Projecció del documental “A poeta analfabeta” sobre la poeta gallega anarquista, punk,
feminista i revolucionària Luz Fandiño, dirigit per Sonia Méndez de Cósmica Producions.

AMB ACCENT GALLEC
Versud poètica
Divendres 3 de juny a les 20.30 h
Teatre Principal de Santanyí

Nova edició de la Trobada Poètica VERSUD, que propicia la sinèrgia poètica d’autores en
llengua catalana amb d’altres regions i llengües. Ens lliuram a la versió més viva i performativa
de la poesia, duita dalt de l’escena i en diàleg amb altres llenguatges artístics. Després de la
primera edició “Amb accent occità”, la trobada d’enguany tindrà sonoritat i ritme gallec.
Durant el cap de setmana, es trobaran a Santanyí els gallecs Antón Lopo, Nuria Vil i Jesús
Castro, amb les mallorquines Antonina Canyelles i Laia Malo. Tots cinc recitaran els seus
versos al Teatre de Santanyí del divendres dia 3. El recital vindrà precedit el dijous 2 per la
projecció del documental ‘A poeta analfabeta’, per conèixer una de les autores més
revolucionàries de la poesia gallega, i es clourà el dissabte 4 amb el concert del músic basc
Amorante. Amb ell, prendrà el relleu la llengua euskera, que centrarà la trobada Versud del
proper any.

AMORANTE
Versud poètica
Dissabte 4 de juny a les 20.30 h
Teatre Principal de Santanyí

Amorante és el projecte en solitari d'Iban Urizar, que fa servir la música popular com a
referència per a cantar des del més profund. Bat edo Hiru (Un o Tres) és el títol del seu nou
disc, amb set cançons que completen un treball ombrívol, fosc però que alhora traspua
bellesa. Les lletres, l'instrument i l'atmosfera triada per a cada ocasió es fusionen de manera
brillant per destacar aquest caràcter fosc del disc.
Entrades: 5€

