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Amb els creadors de Fanzine Fetiche i per segon any 
consecutiu, editem un especial del fanzine en què es 
troben recopilades diferents obres de tots els artistes 
que intervenen enguany 2010. Els exemplars podran 
arreplegar-se en qualsevol de les actuacions del festival.

Del 6 al 28 de
març del 2010
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Nos gusta que todo sea rápido, 
directo, sencillo.
Que la palabra no sea obstáculo, 
sí compromiso -con quien TÚ quieras-.
Nos gusta sentir, 
experimentar con ella
y su sonido.
Nos gusta proyectarla en paredes
desvencijadas dejando
por las calles el poso
   de Pasolini.
Nos gusta jugar con los términos

    y el mundo entero.

Las palabras son el juego.

          
-Sí, a veces no nos gusta
lo que         nos gusta, de ahí el tachón-

Nos gusta salir al mundo,
y después contarlo.
Hacer de la palabra materia
con ilustración.

Que nos la canten, que nos la cuenten.
Verla en imágenes.

Nos gusta jugar con la palabra.
Escucharnos, escucharte.

Y no, NOSOMOSTANRAROS.
Tú tampoco.

Alicia García Núñez



David Gil y Héctor Gomis

Dissabte 6 de març, 23.30 h

DAVID GONZÁLEZ
+ SESSIÓ «KINKI»
Poesia, al pub Rompeolas
David González, poeta de no-ficció, «escriu per 
a netejar-se per dins», però no hi ha res brut en 
les seues paraules. Només certeses. Veritats que 
es claven com punyals en plena batalla. A més a 
més, una sessió d’allò més «kinki» a l’estil de les 
grans cançons dels 80: des de Los Chichos fins a 
Camarón.
www.davidgonzalezpoeta.com
Pub Rompeolas, C/ Fatxo, 3
Entrada lliure
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

18, 19, 20 i 25 de març

TRANSPÓRTAME, CARIÑO
MUSEU D’ART EXTEMPORANI (M.A.E)

Performance-Recital de poesia
Accions en autobusos urbans per a acostar com 
més millor la poesia al ciutadà. Un intent poètic 
de resignificació de l’espai públic en un no-lloc 
itinerant.
Hora: 12.30 h.  Lugares de salida:
Dia 18 > Parada CENTRE/Dr. Caro > LÍNIA G 
Dia 19 > Parada CENTRE/Dr. Caro > LÍNIA C
Dia 20 > Parada CENTRE/País Valencià > LÍNIA J
Dia 25> Parada CENTRE/País Valencià > LÍNIA F
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

A partir del dijous 18 de març, 20.30 h

LOS AMANTES
POEMA D’ISABEL NAVARRO
PER DEMOKRATICA

Intervenció en espai públic, en la intersecció del 
carrer Curtidors i el carrer Ernesto Martínez
«Los amantes se encuentran en las fronteras.
Comparten, perplejos,
la búsqueda de un mapa
que se construye 
camino del exilio
o el matadero»
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Dijous 18 de març, 21.00 h

LA RELIGIÓN DE MI TIEMPO
PER COL·LECTIU MALA BARRACA
I GRUP LABART

Acció audiovisual en 3D i urbana inspirada en la 
poesia de Pier Paolo Pasolini.
Recorregut itinerant, començament a la plaça Forn 
Fondo.
Pujats en un furgoneta, projectaran visuals sobre 
diferents  edificis públics de la ciutat mitjançant 
l’ús de la tècnica del mapejat audiovisual, que ens 
acosta a l’obra del poeta italià rehabitant llocs obli-
dats i marginals a la mirada del ciutadà, com ara 
solars i edificis abandonats . Al Príncipe i Muerte 
són dos dels poemas elegits.
www.pasolini.malabarraca.com
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Dijous 18 de març, 21.00 h

MANUEL DEL BARRIO DONAIRE
+ ESPALDAMACETA
Poesia, Música. A Artería Café. 
MANUEL DEL BARRIO DONAIRE
Manuel del Barrio és poeta i no li fa vergonya 
estretir una mà i dir hola, què tal, jo sóc poeta! Li 
agrada el café d’Starbucks i dormir sense calçotets. 
El fet de ser hipocondríac mai no li ha impedit ser 
algú en el món, mirar-se en els espills, veure la tele, 
masturbar-se. Ve a presentar el poemari Confesio-
nes de un soltero autopoético, llibre en clau directa i 
postmoderna.
danilotbrown.blogspot.com
miojoderecho.blogspot.com

ESPALDAMACETA
Després de les excel·lents crítiques arreplegades 
amb el seu disc de debut, Espaldamaceta continua 
amb la seua guitarra de niló i la seua veu, amb 
motiu de sobra per a emocionar i tocar la fibra en 
l’EP Cae algo al suelo. Aquest disc és una selec-
ció de cançons que mostren les diferents cares 
d’Espaldamaceta. És en la cançó titular, Cae algo 
al suelo, on entropessem amb la vertadera essència 
d’Espaldamaceta: tristesa infinita.
www.myspace.com/espaldamaceta
Artería, plaça Forn Fondo, 1 
Entrada lliure limitada a l’aforament del local
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Divendres 19 de març, 22.00 h

THE NEW RAEMON
+ MCENROE
Música Pop i Poesia, Sala Cultural La Llotja
THE NEW RAEMON
Donem una calorosa benvinguda al segon àlbum 
de The New Raemon, La dimensión desconocida, 
que ens porta un altre bon grapat de cançons amb 
lletres enginyoses, de melodies pulcres i de sensa-
cions reconfortants concebut més com un disc «de 
banda» que «de cantautor».

MCENROE
Tú nunca morirás és el tercer disc enorme que els ge-
txotarras prometien des de fa temps: la sublimació 
total i absoluta del seu ideal de pop majestuós, a foc 
lent, tristíssim, d’èpica tranquil·la. 
www.myspace.com/thenewraemon
www.myspace.com/tunoeresmcenroe
Preu: entrada única 5 €
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Dissabte 20 de març, 12.30 h

MÁS TRISTE ES ROBAR,
RECITAL DE POESIA PER A 
GENT QUE NO LLIG POESIA
ACCIDENTS POLIPOÈTICS
Poesia-Conferència a càrrec d’Accidents Polipoètics 
(Rafael Metlikovez i Xavier Theros)
L’humor, el ritme, els objectes quotidians i les ac-
cions minimalistes són el material d’aquest recital 
de poesia a dues veus amb textos propis. Si es pot 
vendre un sifó com si fóra poesia, per què no es pot 
vendre poesia com si fóra un sifó?
Mercat Central, primera planta. Entrada lliure
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Inauguració
Dijous  25 de març, 21.00 h
Del 25 al 28 de març

567 VARIACIONS
(MIRATGES POSSIBLES) 
MARÍA HERNÁNDEZ

Instal·lació efímera de ceràmica contemporània.
Mitjançant la repetició d’una forma, sota la mirada 
atenta de dues figures, sembla que el temps s’ha 
detingut, estem davant de l’aigua que ens torna el 
nostre propi reflex, però som nosaltres, els especta-
dors, els que estem quiets mentre el temps passa i 
els esdeveniments succeeixen.
Espais exteriors del CCCE L’Escorxador
Entrada lliure
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Dissabte 27 de març, 12.30 h

ROGER WOLFE I
VICENTE LLORENTE
NOCHES DE BLANCO PAPEL

Música-Poesia
A l’Espai Escènic
L’espectacle proposa un recorregut per la suma 
del no-res quotidià, aquella realitat que succeeix 
mentre un té altres plans o aprén a perdre, amb 
alguna que altra conquesta pel mig, esperant que 
ens escriguen un guió decent per a anar tirant per 
aquesta vida de secundari. Aquesta poesia reunida 
i reinterpretada per Roger Wolfe amb música en viu 
de Vicente Llorente  és una preocupació per la des-
mitificació, una sublimació del que queda en tornar 
a casa i posar-nos còmodes. El coitus interruptus 
d’un telèfon que ningú no ha invitat a sonar.
Entrada lliure
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Diumenge 28 de març, 19.00 h 

TÓRTEL 
Música Pop-Folk 
A l’Espai Escènic 
El seu primer àlbum, Lugar nuevo parla de la fragi-
litat de la infància, de la fragilitat de la memòria i 
de la fortalesa de les mateixes cançons fent front a 
tot i a tots. 
www.myspace.com/tortelspain 
Entrada: 5 € / Sense numerar
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Diumenge 28 de març, 20.30 h 

DAVID GIL I HÉCTOR GOMIS 
Il·lustració mural a la cafeteria de L’Escorxador 
El poema triat com a font de reflexió i idea a partir 
de la qual treballar està extret del poemari Menú del 
día de Vicente Llorente. «En este bocadillo de fiesta 
/que es a veces la vida / tenemos los años / el tiem-
po / los amigos / las risas bañadas en aceite»... 
www.hectorgomis.com
www.dycodelic.com
Entrada lliure
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Diumenge 21 de març, 19.00 h

BRUNO GALINDO + STRAND
EL PÚBLICO
Recital i música electrònica
A l’Espai Escènic
Després d’experiències pioneres en la trobada de 
l’spoken word, la poesia i l’electrònica com “Nushu” 
i “Electrospoken”, Bruno Galindo i Strand tornen 
a ajuntar-se a L’Escorxador per a portar al directe 
fragments d’El público, manuscrit inèdit del 
primer. Electrònica i narrativa, sons electrònics i 
storytelling al servei d’una experiència pionera en 
l’àmbit “perfoliterari”. La novel·la arriba a l’escena.
www.brunogalindo.com
www.myspace.com/brunogalindo 
Entrada lliure
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Inauguració
Dijous 25 de març, 20.30 h

ICONOPOESÍA
COMISSARI: FERNANDO MILLÁN

Del 25 de març al 23 de maig
Exposició col·lectiva 
María A A, Julián Blaine, Felipe Boso, J M Calleja, 
Julio Campal, Xavier Canals, Bartolomé Ferrando, 
Fernando Millán,
Enzo Minarelli, John J. Sharkey, Xavier Sabater, 
Joseph Sou, Paul de Vree i 24 artistes més
Exposició multimèdia en què conviuen ideogrames, 
emblemes, cal·ligrames, poemes plàstics, poemes 
objecte, llibres objecte, poemes fonètics, polipoe-
mes, poemes sonors, ciberpoemes, vídeo-poemes, 
poemes acció…
A la Sala Lanart
Entrada lliure
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

22, 23, 24 i 26 de març  
(dilluns, dimarts, dimecres i divendres)
de 17.30 a 21.30 h

IMAGEN Y ESCRITURA
AMB FERNANDO MILLÁN

Taller de poesia experimental
Fernando Millán, practicant i teòric de la poesia 
experimental, analitzarà in situ totes les obres pre-
sents a l’exposició exercitant així un dels principis 
defensats per les neoavantguardes: la pràctica i la 
teoria deuen interrelacionar-se de forma constant. 
Sense teoria, la pràctica acaba convertint-se en 
una cosa artesanal; sense pràctica, la teoria es perd 
en una pura especulació. També es pretén demos-
trar una altra de les utopies fonamentals de les 
noves estètiques: la poesia, la música i l’art estan a 
l’abast de tots. Tots som artistes encara que no ho 
sapiem, i només cal fer arribar a la nostra cons-
ciència la bona nova, perquè produïsca efecte.
Hores 16 Preu 58 € Places 20
info@centrelescorxador.com i en el telèfon 966 658 
230
Coorganitza CCCE L’Escorxador i Universitat 
Miguel Hernández.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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