
12 de març, dissabte, 22.00 h

PAULINE EN LA PLAYA
Música Indie, Pop.  A La Llotja Sala Cultural. 
Entrada: 5 €

Pauline en la Playa (Mar i Alicia Álvarez) tornen 
als escenaris i ho fan amb el disc Física del 
equipaje (Siesta 256). Aquest viatge musical va 
donar començament el 1999 amb el mini CD 
Nada como el Hogar (Subterfuge Records, 1999). 
Des d’aleshores Pauline en la Playa ha publicat 
Tormenta de Ranas (Subterfuge Records, 2001); 
Termitas y otras cosas (Subterfuge Records 2003) 
i Silabario (Subterfuge Records, 2006). En Física 
del equipaje consolida aquesta fórmula i continua 
explorant noves sonoritats. L’acordió diatònic, 
la secció de vents, les cordes, l’ukulele o la viola 
de roda posen accents, comes i respiracions a un 
treball que s’obri a qui l’escolta com una maleta 
plena d’històries. 10 parades en forma de cançó 
per a un viatge musical que, de vegades, camina 
a ritme de vals i que transita pel pop, el jazz o el 
new-folk.

http://paulineenlaplaya.com
www.myspace.com/paulineenlaplaya

=====================================

17 de març, dijous, 21.00 h

EVA VAZ + JOSÉ LUIS PIQUERO:
EN CARNE Y HUESO 
FELA BORBONE Y SU 
MIERDOFÓN
Poesia, Música. A Artería Café (C/ Forn Fondo, 1) 
Entrada lliure

EN CARNE Y HUESO
Dos poetes pròxims, i al mateix temps distants,
que indaguen en la medul·la de l’existència per
a arribar al moll de la poesia, sense subterfugis,
sense màscares. 

EVA VAZ
Ha treballat en el camp de l’escena, el periodisme 
i les arts plàstiques, realitzant l’exposició 
“Hembras”, en col·laboració amb Ángeles 
Santotomás. Ha publicat, entre uns altres títols, 
Ahora que los monos se comen a las palomas (2001), 
La otra mujer (2003), Leña (2004) i Metástasis 
(2006). La seua obra apareix en diverses 
antologies, com ara Carne picada, Poetas del 
extremo, La verdadera historia de los hombres, 21 de 
últimas i, més recentment, Tripulantes, La venganza 
del Inca, Femigrama, Hankover i 23 Pandoras. Una 
antologia de la seua obra poètica apareixerà en 
l’editorial Baile del Sol amb el títol de Frágil.

JOSÉ LUIS PIQUERO
Ha publicat tres llibres de poemes: Las ruinas 
(1989), El buen discípulo (1992) i Monstruos 
perfectos (1997); tots ells reunits en Autopsia 
(DVD, Barcelona, 2004), premi Ojo Crítico de 
Radio Nacional d’España. Ha traduït a l’asturià 
Tennessee Williams, Arthur Miller, Charles 
Dickens i Herman Melville. Figura en una 
dotzena d’antologies de la poesia espanyola 
contemporània. Viu a Islantilla (Huelva).

FELA BORNONE y su mierdofón
Ha format part de diverses formacions musicals, 
entre les quals destaquen Ulan Bator Trío o Los 
Borbones, ara actua en solitari amb el seu projecte 
robòtic “Mierdofón2”.
També ha col·laborat en la música, construcció 
de decorats i com a actor en l’obra de teatre La 
Torera, coproducció entre Espanya i Holanda (Odd 
Enjinears) presentada en els festivals Escena 
Contemporánea (Madrid), València Escena Oberta 
(València) i Feest ad Werf (Utrech).
Ha estat invitat a fer xarrades i tallers en alguns 
festivals i electromeetings, com ara La Esfera Azul 
(València), L’alternatilla (Mallorca), Serie B (La 
Rioja), Dorkbot (Madrid) i La Laboral (Xixón).

http://minombre.es/evavaz
www.joseluispiquero.es
www.myspace.com/felaborbone

Inauguració: 17 de febrer, dijous, 20.30 h
Del 17 de febrer al 10 d’abril

QUIJOTEANDO LA REALIDAD
Benya Acame
Exposició. A La Nau de L’Escorxador
Entrada lliure
És una exposició de pintura, fotografia i unes 
altres armes. “Quijoteando la realidad” és la 
necessitat d’expressar tristeses i somriures, 
somnis, realitats i sentiments.
Potser, “home del Renaixement” no és la 
descripció més adequada per a aquest creador, per 
com està ja d’establert i còmode  en la modernitat 
i per l’ús que fa de tots els recursos que té al seu 
abast. Viatger incansable, desenvolupa projectes 
a Àfrica de manera personal i sense comptar 
amb un entramat basat en una organització no 
governamental. És fotògraf, pintor, poeta, creador 
de composicions musicals i realitzador de vídeos.

www.benyaacame.com
www.flickr.com/photos/benyaacame

=====================================

Inauguració: 3 de març, dijous, 19.00 h

ENGANXADA DE POEMES
AMB AUTORS LOCALS
Agrupació Literària Picudo Blanco
A la Passarel·la del Mercat Central
Durant tot el mes de març hi tindrem un espai 
perquè totes aquelles persones que tinguen 
alguna cosa a dir ho diga a través de l’escriptura 
enganxant e escrivint un poema sobre el suport 
que hem habilitat a la passarel·la.
Seran els membres de l’agrupació literària “Picudo 
Blanco” (José Manuel Sanrodri, Antonio Zapata 
Pérez, Manuel Valero, Pere Vicente Agulló, Ángela 
Díez, Conchita Ribera, etc.) els qui obriran aquest 
mes de contacte físic i verbal amb la poesia.

=====================================

4 de març, divendres, 22.00 h
Poesia

DÉBORAH VUKUSIC +
JAZMINA CABALLERO:
POLÍTICAS DE LA CARNE
Y EL HUESO
Música

LOS CABALLITOS DE 
DUSSELDORF
Poesia, Música. A Artería Café (C/ Forn Fondo, 1). 
Entrada lliure
DÉBORAH VUKUSIC
“desde mi arteria arteriola a tu vena vénula 
haremos un recorrido de la infancia a la madurez 
/ con barcos invisibles y a muchos nudos de 
sangre // habremos de oxigenar el pasado con la 
imagen / (¿recuerdas las máscaras de gas de aquel 
mercadillo en la costa?) // mataremos a mi padre 
para liberarme y librarme de la memoria / pero 
no te asustes, amor / que sólo vengo a contarte 
un cuento y a lamernos las heridas // soñaremos 
juntos con decorar una casa blanca / con vivir 
en Berlín unos meses / (sin dejar de cantarle al 
futuro) / y con trepar a los árboles para olvidar lo 
que nos duele ///” 
Déborah Vukusic, escriptora i actriu, ha publicat 
els següents llibres en solitari (a més de participar 
en nombroses antologies): Guerra de identidad i 
Perversiones y ternuras (Ediciones Baile del Sol).

JAZMINA CABALLERO. Carta de un estraperlo
El seu recital tindrà un cert accent polític, la seua 
poesia ha donat un gir cap a les seues inquietuds 
socials i polítiques amb la seua immersió lectora 
en la història de la Guerra Civil espanyola i 
posteriors (també amb el solatge de la qüestió 
sandinista de Nicaragua). 
És una de les veus més destacades de la més 
recent generació de poetes nicaragüencs. Ha estat 
inclosa en múltiples antologies (La estafeta del 
viento, Antología de poesía nicaragüense del siglo XX, 
Editorial Visor, 2009). Retrato de poeta con joven 
errante. Muestra de poesía nicaragüense escrita por 
jóvenes (2005). El seu primer poemari, Epicrisis, va 
ser publicat el 2007.

LOS CABALLITOS DE DUSSELDORF
El col·lectiu madrileny LCDD és una formació 
oberta. Aquesta vegada, 4 cavalls: “La yegua de 
Dresden”, “La Mulasaña”, “El potro de Cascorro” 
i “El burro Acrata”, es reuneixen al voltant d’un 
instrument musical, el doorag. Olaf Ladousse, 
il·lustrador i dissenyador instal·lat a Madrid des 
del 1992 fabrica l’instrument a partir de circuits 
electrònics reciclatges de joguets i uns altres 
aparells sonors.

http://vukusic.blogspot.com
www.myspace.com/lcdd

No vinimos a descubrir 

el mundo, sólo a contarlo. 

A hacer de las palabras el nexo

entre personas que siguen creyendo

en superpoderes cotidianos.

No vinimos a sentar cátedra

-y sí, nos repetimos, 

y decimos lo mismo

 y lo decimos distinto-.

No vinimos a crear escuela

a) sólo a captar miradas

b) sólo a contar latidos 

que no es poco.

A reproducirlos tipográficamente

o en lo que ha venido a llamarse 

palabra hablada-spoken word,

jazz,

teatro on line,

hedonismo y hedonistas* 

que cruzan abismos,

anclaje a nuestros sueños

-los mismos que perdemos

en mecanizaciones, actos reflejos-, 

proyecciones, 

ruidismo ecléctico-arte sonoro,

lutieres locos,

melodías, 

recitales en bares, 

miradas tristes,

guiños 

y el brillo de los ojos de David**,

librerías que acogen clases 

de educación física***, 

miradas tontas, y amor, ¿por qué no?

No vinimos a contar cuentos, 

sólo poesía.

Palabras que han sido unidas

y que las separará el hombre

como en un juego.

Las palabras siempre lo son 

-siempre lo he dicho-,

jamás la vida.

Y hay que jugársela.

De ahí un festival tan raro

de poesía, y en su tercera edición (¡¿?!).

No me lo creo.

 Alicia García Núñez

5 de març, dissabte, 12.00 h

JOSEP PEDRALS
Poesia. Al Mercat Central. A la primera planta
Després de més d’una dècada recitant i cantant 
per tot el món,  Pedrals reuneix els seus millors 
poemes i les seues més sonades cançons  per 
a demostrar que encara no té vergonya. Recital 
adequat a l’espai, a les parades, a les verdures, als 
formatges. Al que calga.

=====================================

10 de març, dijous, 21.00 h

Poesia

SIRACUSA BRAVO GUERRERO
Música

PRIMITONES
Poesia, Música. A Artería Café (C/ Forn Fondo, 1). 
Entrada lliure
SIRACUSA BRAVO GUERRERO. sobreODIOsis.
Perforecital al voltant de l’ús i abús del Kit de 
Supervivencia i/o Recuperación Rápida contra tot 
desengany amorós.
Els seus poemes han estat arreplegats en la I 
Antología de Itimad en el seu Vé aniversari: Por 
Amor al Arte (cinc anys de somnis), Femigrama 
(poesia amb veu de dona), Las Noches del Cangrejo 
(antologia de poetes en Platea), Poesía última 
2008 (Fundació Rafael Alberti) i en les revistes 
literàries Ágora (Sevilla), Horizonte (Cadis). 
Participa en recitals i conferències, i realitza 
exposicions artisticoliteràries: “Después de” 
(Camas, Sevilla, 2005) i “Sigue buscando” (Cadis, 
2006). Principal promotora de la xicoteta editorial 
Tal Cual Ediciones.  Últimament s’ha editat el 
seu poemari Indigesta per El Cangrejo Pistolero 
Ediciones.
PRIMITONES
Es pot fer música barrejant una videoconsola, 
joguets sonors, sintetitzadors i sons quotidians? 
Primitones planteja la seua música des del mateix 
origen dels sons, incorporant-hi tant instruments 
tradicionals com elements de música creada per 
ordinador, instruments de joguet i uns altres de 
reciclats, modificats electrònicament o fabricats 
per ells mateixos.
www.indigesta.blogspot.com
www.myspace.com/primitones

=====================================

12 de març, dissabte, 10.00 i 12.00 h

JESÚS GE &/vs JESÚS URCELOY
Poesia. Mercat del Pla (10.00 h) i a la primera 
planta del Mercat Central (12.00 h)
URCELOY &/vs JESÚS GE
Un mà a mà de poemes on ens demostraran la 
coneguda bona forma per la qual passen aquests 
fenòmens atmosfèrics de la poesia i de les 
llengües vives. L’elegància en l’enganxada dels 
seus versos, el seu ritme, jocs de paraules, humor 
i bon fer en el quadrilàter poètic els han pujat al 
màxim en el panorama fonètic actual. Intercanvi 
verbal preparatori per a obtindre el cinturó en el 
mundial de poesia pugilística d’Estrasburg. Una 
oportunitat d’or per a veure’ls en directe en dues 
sessions matinals, dues. Tots al mercat. Delecteu-
vos, família!
JESÚS G, Esto no es vanguardia 
Esto no es vanguardia parteix de la deconstrucció 
del llenguatge: la descomposició de les paraules, 
l’acumulació i la repetició de fonemes i la 
recomposició de termes. I recolzant-se en aquest 
escenari sonor, pretén fer esclatar el fuet de la 
consciència humana. 
Aquest missatge planteja un qüestionament de 
la realitat circumdant, una pregunta basada en 
l’estupor que provoca mirar al nostre voltant, 
un intent de pessigar l’espectador. L’espectador 
manté el somriure, açò és un joc que pretén fer 
humor amb les coses més serioses i riure, també, 
d’un mateix, mostrant amb cru sarcasme la gran 
paradoxa  d’aquest món on vivim. 
JESÚS URCELOY
Poeta del litúrgic i l’elegíac. Els seus camps 
s’amplien a la irracionalitat, l’humor i la poesia 
social, menejant-se així entre una primera “poesia 
del coneixement” i la posterior exploració de 
territoris avantguardistes. La seua poderosa (i 
educada) veu de baix afegida al seu estudi de la 
forma, el ritme i la musicalitat del vers fan d’ell 
un destacat recitador.

http://elgritocapicua.blogspot.com

I I I  F E S T I V A L  D E  P O E S I A

Del 3 de març a l’1 d’abril del 2011

* Los Hedonistas són una companyia de teatre madrilenya que tanca el festival l’1 d’abril. Es caracteritza per la utilització de textos molt acurats i directament relacionats amb la poesia.
* * David González, poeta de San Andrés de los Tacones, Xixón, que participa en aquest festival.
* * * Referència al poemari La educación física, Pablo Fidalgo Lareo, Ed. Pre-textos, 2010.  També present en aquest edició.

Nota:
La gira europea de JONNY s’ha cancel·lat i, per 
tant, la seua actuació prevista per al 19 de març a 
La Llotja



26 de març, dissabte, 21.00 h

LUIS EDUARDO AUTE I
ANTONIO Gª VILLARÁN
(CANGREJO PISTOLERO)
Poemigario, recital poètic
Poesia. A La Llotja Sala Cultural. Entrada: 5 €
Luis Eduardo Aute. L’any 1966 és el que veu 
aparéixer l’Aute músic. Entre els anys 1968 i 1977, 
realitza cinc àlbums més, on hi ha cançons com 
ara “Dentro”, “De alguna manera”, “Las cuatro 
y diez” o “Anda”. El 1971 rep el Primer Premi de 
Pintura en la XXVIII Mostra Fondazione Michetti, 
a Itàlia. A banda de la música, ha destacat en 
la poesia (té editats quatre llibres de poemes: 
La matemática del espejo, La liturgia del desorden, 
Animal i Poemigas), la pintura o el cine, dirigint 
diversos curts i un llargmetratge.
Antonio García Villarán (Cangrejo Pistolero)
Ha realitzat nombroses exposicions entre les 
quals destaquen les realitzades en Madrid i 
en la galeria J&C Art Gallery a New York i Los 
Angeles. El 2002 publica Conductor de nubes 
(primer intento), amb il·lustracions de Johana 
D’Arco. Publica dos llibres de poesia amb el 
grup Absurdo y Diestro i un llibre de pensament 
artístic amb els integrants de Crea. Encapçala, 
amb Nuria Mezquita, el projecte “Cangrejo 
Pistolero Ediciones” on ha publicat Sois estúpidos, 
poesía escénica i Nocaut. Continua dibuixant, 
pintant i modelant alhora que realitza recitals de 
perfopoesia com “El Cangrejo Pistolero”. Dirigeix 
el cicle de poesia “Las Noches del Cangrejo” i és 
director de Perfopoesía.
www.clubcultura.com/clubmusica/clubmusicos/
aute/index.htm
http://conductordenubes.blogspot.com
http://cangrejopistoleroediciones.blogspot.com
http://festivalperfopoesiasevilla.com

=====================================

26 de març, dissabte, 00.00 h

LOS VALENCIANOS TAMPOCO 
SON TAN RAROS, o sí?
Recital y microbert de El Dorado-Espacio MAE 
Recital Poesia. Entrada lliure
A la Teteria La Cuna (Porta de les Tafulles, 18)
Participants: Alicia Es. Martínez, Raúl Lago, 
Román Porras, Gerson Rosario, Pedro Verdejo, 
Eddie (J. Bermúdez), Martaerre Sobrecueva, Álvaro 
Pichó...
El Dorado-Espacio MAE és un bar d’art 
col·laboratiu obert el 2008 pels periodistes Isaac 
Alonso i Alicia Martínez. És un espai on conéixer-
se, on confraternitzar, col·laborar, discutir, beure, 
riure, ballar, crear,...Un no-lloc on compartir en 
els temps d’asfíxia, com diu el poeta Enrique 
Falcón:
“Un espacio en el que respirar / y respirar bien 
juntos / tomar aliento / volver a salir”
L’últim projecte pel que estan apostant és el I 
Cicle de Poesía Escènic del Carme al Dorado, amb 
Carme Teatre, per on han passat ja més de deu 
poetes de tot Espanya. A més a més, El Dorado 
ha impulsat la creació poètica valenciana amb 
l’edició de plecs poètics, el suport a revistes 
literàries i l’organització de nits de poesia dins i 
fora de la Comunitat.
http://eldoradomae.blogspot.com
http://facebook.com/eldoradomae
blankeldorado.valencia@gmail.com
El Dorado Espacio- MAE està al carrer Alzira 25, 
València. Organitzat per El Dorado Espacio MAE, 
el col·lectiu Infierno Suave i l’Institut Municipal 
de Cultura.

=====================================

31 de març, dijous, 20.00 h

FRANCISCO BRINES
Recital, presentat per Carlos Marzal
Al Gran Teatre. Entrada: 3 €
És un dels poetes actuals amb un accent elegíac 
més profund. Pertany a la segona generació de 
la postguerra i, amb Claudio Rodríguez i José 
Ángel Valente entre uns altres, va conformar el 
«Grup dels anys 50». L’any 2001 va ser nomenat 
membre de la Reial Acadèmia Espanyola. Entre 
les seues obres destaquen: Las brasas, el 1959; 
Palabras a la oscuridad, el 1967; El otoño de las rosas, 
el 1987; i La última costa, el 1998. Entre els premis 
rebuts hi ha l’Adonais de Poesia, el 1959; el Premi 
Nacional de la Crítica, el 1967; el Premi de les 
Lletres Valencianes, el 1967; el  Premi Nacional de 
Literatura, el 1987; el  Premi Fastenrath, 1998; el  
Premi Nacional de les Lletres Espanyoles, el 1999; 
i el  Premi Reina Sofia de Poesia, 2010.

=====================================

1 d’abril, divendres, 21.00 h

CUERPOS DEJAN CUERPOS
Los Hedonistas
Work in progress
Teatre on line. A l’Espai Escènic. Entrada lliure
“El que sou, ho vam ser nosaltres; el que som, ho 
sereu vosaltres”. Anònim del Renaixement. 
Tot és cos en la vellesa. Una sensació de músculs 
de vidre, d’ossos com a gots tirats per terra. Ens 
tornem fràgils i imprevisibles i pertorba la forma 
d’un cos que s’adapta a la fi per a la qual va ser 
creat, és a dir, envellir i desaparéixer.  La vellesa 
es revela com l’etapa anterior a la culminació 
d’una obra sublim creada per la naturalesa. Igual 
que les flors no expressen exclusivament bellesa 
sinó també la seua pròpia decadència. Envellim i 
vivim cada vegada més anys en els nostres cossos. 
Ens dobleguem, ens deteriorem, ens apartem i 
ens retirem de la vida. Arribem a l’últim lloc, les 
residències, i allí ens fem invisibles i esperem. 
L’home somia a ser immortal, però ho somia tot 
sol. Cada vegada més sol.
http://loshedonistas.wordpress.com

Una coproducció del CCCE L’Escorxador

Dia Internacional de la Poesia
21 de març, dilluns, 19.30 h

MUERTE EN PRIMAVERA
Col·lectiu El Elefante Rosa
Acció poètica dansada
A la plaça del Centre de Congressos
La passió per la vida ens fa morir en cada 
moment… en cada pas… la dansa de la mort és 
una òpera (La Mamma Morta).

elefanterosafanzine.blogspot.com

=====================================

24 de març, dijous, 21.00 h
Noche de flamenco heterodoxo 

MIGUEL BASCÓN + FRANCISCO 
CONTRERAS “NIÑO DE ELCHE”  
Diálogos de la penumbra
Flamenc-Poesia. A Teteria La Cuna
(Porta de les Tafulles, 18). Entrada lliure
En la penombra s’obri la boca d’un cantaor. 
Fosfens encara inexistents comencen a prendre 
presència. En aquest precís moment, la soledat 
escapa per un forat negre que no té seu en l’espai 
ni en el temps. Sons humans i ambients sonors del 
passat-present-futur han quedat invocats. Llavors 
apareix la boca de l’altre, el diàleg o l’estimulació 
de les xarxes de records. Totes les emocions hi 
tenen cabuda. I alguna cosa s’encén dins.

Direcció d’art:
Museo de Arte Extemporáneo - MAE

=====================================

25 de març, divendres, 21.00 h

VEUS D’ACÍ
Nit de sentiment, pensament i un bidó de querosé

PORTA’M A L’HORT I A L’INFERN
Luis Alimaña i Els Coaccionats,
Antonio Aniorte, Iván Ávila
Poesia. A l’Hort del Monjo
Veus d’ací suposa una mostra de part del 
panorama poètic més jove de la ciutat. La poesia 
anònima, que sense aparéixer en volums editats 
amb papers de tacte agradable, ha escampat la 
seua llavor en les seues publicacions de carrer, 
a l’abast de tots en qualsevol bar. Són poetes a 
l’ús, o potser no ho siguen, vénen de l’anonimat, 
de l’ombra, del recital envoltat en el fum d’un pub 
qualsevol. Són veus d’ací.

Tres estils definits i diferenciats amb tres 
autors, amb obsessions particulars, sons i pors 
particulars, tres estils per a una nit de sentiment, 
pensament i un bidó de querosé. En un hort.

=====================================

25 de març, divendres, 22.30 h

SR. MANSILLA vs. MR. MASTER 
El Espía de los grillos
Poesia-Jazz. A l’Espai Escènic de L’Escorxador
Entrada lliure
Mr. Master i Sr. Mansilla és el resultat de la 
unió del poeta i dramaturg Fernando Mansilla 
amb el col·lectiu de composició musical sevillà 
Master i Mister (m+Mr). Fernando Mansilla és 
un escriptor de culte, pràcticament desconegut, 
especialitzat a retòrcer el llenguatge (… jugar 
amb els verbs en lloc de conjugar) i inventar 
gèneres híbrids tan suggeridors com el rap-teatre 
o la literatura de ball. Master i Mister (m+Mr) 
és la societat creada pel baixista Javi Mora 
(míster mora) i el compositor de teatre Luis 
Navarro (màster navarro) per a la realització 
professional de bandes sonores. Si bé aquesta és 
la seua primera experiència com a trio en escenari 
(s’acaba d’estrenar a Sevilla Hamburger de conejo, 
amb textos de Mansilla i música de m+Mr), els 
antecedents estan en les seues col·laboracions per 
a companyies tant alienes (CAT, Teatro Crónico…) 
com pròpies (Banda de la María…).

EL ESPÍA DE LOS GRILLOS
En El espía de los grillos, Mister Mora al contrabaix, 
Master Navarro al saxo i Senyor Mansilla 
al micròfon ens endinsen en les profunditats 
inexplorades de la literatura de ball perquè (amb 
el teló de fons de Howl de Ginsberg) reflexionem 
sobre la bohèmia, la música i els diners.

www.myspace.com/elespiadelosgrillos 

=====================================

26 de març, dissabte, 12.00 h
Editorial Pre-Textos

LA EDUCACIÓN FÍSICA
Pablo Fidalgo Lareo
Recital i presentació llibre
A Llibreria Ali i truc. Entrada lliure
(Passeig dels Eres de Santa Llúcia, 5 - 7)
Vitalitat desesperada; vitalitat sense espera dels 
destinats –com tots- a estimar, o a no estimar. 
Pablo la revela amb una intensitat, amb una 
precisió i una lucidesa que la tornen exemplar, 
jo diria que des del punt de vista generacional: 
exemplar en la manera d’una joventut present, 
uns que passen, fan els seus gestos o les seues 
postures i se’n van, com al teatre.  El teatre 
com a ideal regulatiu. El teatre, ell també, és 
una preparació, un exercici del cos i l’esperit: 
una pedagogia. Cada poema constitueix una 
elaboració – sovint térbola, potser de vegades 
terrible- de l’experiència personal: una temporada  
o un lloc per on graviten l’esgarro, l’escissió, la 
malaltia, l’estranyament i la culpa. Perquè el cos 
és, efectivament, un lloc, però un lloc que ningú 
no sap el que realment pot. Tan sols podem 
saber, potser, per mitjà de la destrucció de cada 
cos mateix. Perquè la destrucció és discursiva, o 
encara més i pitjor: és eloqüent.

Alberto Ruiz de Samaniego, sobre La educación 
física, de Pablo Fidalgo Lareo.

18 de març, divendres, 22.00 h
Poesia

DAVID GONZÁLEZ +
ANTONIO ORIHUELA
Música

THE CRRRRR!!!
Poesia, Música. Al Bar Dos Ruedas
www.dosruedasmoteros.com
(C/ Almansa, núm. 36, Polígon de Carrús)
Entrada lliure
DAVID GONZÁLEZ. Llegirà poemes del seu 
pròxim llibre: No hay tiempo para libros (Nadie a 
salvo), de Barlleby Editores (2011). També algun 
dels seus clàssics, però, sobretot, no ens deixarà 
impassibles, perquè ell treballa al voltant de la 
por i del que va poder i no va poder ser. Ser roín i 
fer por. No arribar a ser un àngel i estar envoltat 
d’ells. Herois i vilans de carrer, que podem trobar 
en qualsevol escenari de la nostra ciutat.

ANTONIO ORIHUELA. Cal ser solidaris, ens 
diuen. Privatitzar beneficis, socialitzar pèrdues 
i continuar repartint desconfiança entre els 
desfavorits, buscant terroristes que encara fan 
més por que el mateix capitalisme. Els explotats 
continuen on estaven, encara més saquejats, 
espoliats, desposseïts dels seus referents, del seu 
llenguatge. Per més amunt, lluiten per defraudar 
Hisenda i d’amagat fan les compres al Lidl i 
somien d’estiuejar en un càmping. Al mig, els 
més joves no saben si Zapatero és el socialista o 
és Rajoy. El dia que, abans d’eixir a carrer, hàgem 
vençut primer l’enemic que viu dins dels nostres 
caps, la realitat ja mai més no tornarà a ser 
com abans. Però, per a guanyar-nos a nosaltres 
mateixos no ens podem enganyar amb una 
paraula tan gastada i reaccionària com esperança, 
hem de convéncer-nos de la nostra situació 
desesperada, i amb uns altres desesperats. El 
present ja no té futur. Aquesta és la insurrecció 
que ve.

THE CRRRRR!!! Si Jesucrist es reencarnara, 
formaria part de THE CRRRRR!!! Si Hitler 
alçara el cap no dubtaria a incloure’ls en els seus 
mítings. David Carradine va morir amb el seu 
soroll de fons. Són fills directes de GG Allin i 
seguidors de Jim Jones. Arribats en aquest punt de 
la biografia, només esmentar que THE CRRRRR!!! 
naix del cansament d’una monotonia musical, 
amb l’únic objectiu de molestar i s’ha convertit 
en menys d’un any en una reunió de persones 
humanitzades que gaudeixen del caos i la sense 
raó, acompanyat d’imatge, disseny i missatge.
http://eldiaenquepeterpanempezoaenvejecer.
blogspot.com
http://vocesdelextremopoesia.blogspot.com
www.myspace.com/thecrrrrr
www.flickr.com/photos/thecrrrrr

=====================================

20 de març, diumenge, 19.00 h

BENEDETTI: EL FANTASMA
DEL JARDÍN BOTÁNICO
Asociación Cultural Caminos
Recital Poètic-Visual
A La Llotja Sala Cultural. Entrada lliure
Programació Barris i Pedanies
Un recorregut per l’imaginari literari de Mario 
Benedetti (1920-2009) on habiten totes les 
majúscules del seu univers poètic: VERITAT, 
LLUITA, UTOPIA, PERDÓ, TEMPS, AMOR…

=====================================

Dia Internacional de la Poesia
21 de març, dilluns

GRACIA IGLESIAS
12.00 h
SOY FELIZ, performance, Plaça de Baix
17.30 h
IPOD, RECITAL POÈTIC AMB AUTOBÚS
Lloc d’eixida:
PARADA CENTRE/Dr. Caro> LÍNIA G (Passarel·la) 
Accés amb bitllet d’autobús
SOY FELIZ, performance poètica
De vegades ens convertim en “dones-ceba”. Gracia 
Iglesias reflexiona sobre la condició femenina, 
la felicitat vàcua, el dolor secret i la ira com a 
conseqüència de la frustració.

IPOD, recital poètic amb autobús
És el seu dia i La Poesia vol que l’escolten. 
Gracia Iglesias, convertida en IPOD (Interactive 
Poetry On-board Device) recorrerà els carrers 
d’Elx damunt d’un autobús urbà en què viatgers 
i viatgeres seran, durant el trajecte, l’improvisat 
públic del seu perforecital interactiu.

Autora de diversos poemaris i d’obra narrativa 
tant per a adults com per a públic infantil, ha 
estat guardonada, entre altres, amb els premis 
de poesia Gloria Fuertes, Nacional Miguel 
Hernández i Luna de Aire (de poesia infantil), 
i va resultar finalista en el concurs de contes 
Hucha de Oro. Els seus textos poètics, narratius 
i de crítica d’art figuren en quasi una trentena 
d’antologies i volums recopilatoris d’Espanya, 
Anglaterra, Mèxic i Japó. Com a complement a 
la seua activitat literària, destaca en la creació i 
interpretació de performances i espectacles on la 
poesia es fusiona amb unes altres arts.

http://valsdeloselefantes.blogspot.com

=====================================

Dia Internacional de la Poesia
21 de març, dilluns, 18.00 h
22 de març, dimarts, 12.00 h

POESÍA POR UN TUBO
Col·lectiu El Elefante Rosa
Acció-Poesia. A la Glorieta
Performance poètica en moviment. Proposta 
d’acció poètica interactiva, on la poesia és el 
vehicle del joc interactiu. Poesía por un tubo és, 
com el seu nom indica, poesia per un tub. Poesia 
recitada a través de tubs que connecten l’emissor i 
el receptor del poema, el poeta i el seu interlocutor.

Més informació:
escorxador.elx.es
llotja.elx.es
barrisipedanies.elx.es
granteatre.elx.es

Venda d’entrades: Servicam, Gran 
Teatre i a La Llotja una hora abans 
del començament de l’actuació.

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ
Alicia García Núñez

EQUIP DE GESTIÓ/ASSESSOR
Museu d’Art Extemporani-MAE, Manuel Maciá i Irene Maciá

Fanzine Fetiche, Álex Tévar

DISSENY I IMATGE DE NOSOMOSTANRAROS
Demokratica

TRADUCCIÓ DEL TEXT
Assutzena Sangüesa Aguilar

PRODUCCIÓ
Fini García Ros

COORDINACIÓ TÈCNICA
David Donis

DISSENY EXPOSITIU
Julio García

DISSENY DE FANZINE FETICHE
David Gil

Amb els creadors de Fanzine Fetiche i per tercer any consecutiu, 
editem un especial del fanzine en què hi ha recopilades diferents obres 

de tots els artistes que hi intervenen enguany, 2011. Els exemplars es 
podran arreplegar en qualsevol de les actuacions del festival.


