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Barcelona organitza del 8 al 14
de maig la Setmana de la Poe-
sia que engloba el lliurament
del premi de poesia Jocs Florals
2013 i del premi extraordinari
Salvador Espriu (el dimecres, 8, a
les 19 h al Saló de Cent de l’Ajun-
tament); diferents activitats que
giren entorn a la poesia –amb
una notòria presència de l’obra
d’Espriu, però sense oblidar el
poeta Joan Teixidor i la poetes-
sa Joana Raspall, dels quals es
commemora el centenari del seu
naixement– a les biblioteques,
els museus i altres espais de la
ciutat; i el Festival Internacional
de Poesia de Barcelona.
Una setmana en la qual la ciutat

“serà l’escenari d’un ventall de
recitals, trobades, concerts i con-

ÀREA BCN

S’obre la convocatòria per participar enel 16èMercateatre, el festival a l’aire lliure deSantMartí

U
na oportunitat. Amb
aquestes dues paraules
es pot resumir què és
Mercateatre, la fira de

teatre i animació al carrer que or-
ganitza el districte de Sant Martí.
Companyies i grups amateurs o

novells –encara que també n’hi
ha de professionals– de dansa,
circ, música, acrobàcies, teatre,
espectacles de foc, mim... tenen
l’oportunitat de presentar-se
davant el públic i mostrar les se-
ves creacions de carrer. “Alhora,
els veïns i veïnes del barri tam-
bé tenen l’oportunitat de gaudir
d’unes propostes d’animació a
l’aire lliure de gran qualitat”, afe-
geix Cristina Colmena, directora
del centre cívic Sant Martí.

FINS AL 31 DE MAIG
Enguany la convocatòria per par-
ticipar en la 16a edició de Mer-
cateatre finalitza el 31 de maig.
“Cada any ens arriben una qua-
rantena de propostes diferents i
en seleccionem entre deu i quin-
ze, aquelles que són més visuals
i que millor encaixen amb l’espai
i la durada prevista, que és d’uns
15 o 20 minuts per actuació”, ex-
plica Colmena.

EL FESTIVAL, EL JULIOL
El festival –en el qual participa-
ran els grups o artistes seleccio-
nats– tindrà lloc el dissabte 6 de
juliol, a partir de les 22 hores, al
parc de Sant Martí, a la zona La
Gàbia, i està obert a tota la ciu-
tadania. L’any passat va comptar
amb la presència d’unes vuit-
centes persones, “la majoria
famílies del barri, que venen
al parc per gaudir d’una nit a la
fresca contemplant noves pro-
postes escèniques”.

Més informació:
www.mercateatre.com

Impuls als espectacles de carrer

GEMMA MARTÍ

LA COMPANYIA DE DANSA FUSIÓ LEFTOVERS VA PARTICIPAR AMERCATEATRE’12 AMB L’ESPECTACLE ‘TOXIC’. C. P.

Una setmana en vers
ferències que tindran com a pro-
tagonistes des de creadors d’aquí
fins a destacades figures interna-
cionals, passant per editors, tra-
ductors, crítics literaris, músics o
bloguers”, apunten Sam Abrams i
Ernest Farrés, directors de la Set-
mana de la Poesia de Barcelona.

POESIA AMB DISCURS
El XXIX Festival de Poesia –que
tancarà la Setmana– se celebrarà
el dimarts 14 de maig, a les 21
hores, al Palau de la Música Ca-
talana i comptarà amb la partici-
pació de sis poetes –els catalans
Francesc Parcerisas i Carles Mi-
ralles; el mexicà Fabio Morábito;
el xinès Bei Dao; l’alemany Hans
Magnus Enzensberger i la nord-
americana Jorie Graham– que

reivindiquen la poesia que té
un discurs al darrere. “Sis poetes
que, tot i escriure en cinc llen-
gües diferents (català, castellà,
xinès, alemany i anglès), ens lle-
giran uns versos que ens endins-
aran alhora en el món màgic de

la poesia i en la realitat”, apun-
ten els directors del certamen.
Totes les activitats són gratuïtes

excepte el Festival Internacional.

Més informació:
www.bcn.cat/setmanapoesia

EL PALAU DE LAMÚSICA, ESCENARI DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESIA. CARLES R.

CARTELL PROMOCIONAL DE LA SETMANA

DE LA POESIA DE BARCELONA

QUI HO PROVA, REPETEIX

La companyia de dansa
contemporània Cia La Favori-
ta i Camilo Clown són dos
dels catorze participants de
la darrera edició de Mer-
cateatre. Ambdós aquest
any també han presentat
la sol·licitud per tornar a
prendre part en la iniciativa.
“La nostra experiència va
ser molt positiva”, explica
Esther Giménez, coreògrafa
de Cia La Favorita, i afegeix:
“En ser un espectacle de car-
rer estàvemmolt a prop del
nostre públic, l’infantil, el
que ens va permetre veure
les seves reaccions. A més,
ens va servir per promocio-
nar-nos, ja que després ens
van trucar per participar en
el Festival Ulls que se cele-

brava a l’octubre al Mercat
de les Flors”.
Camilo Clown ha partici-
pat en les dues darreres
edicions de Mercateatre, “i
aquest any intentaré repe-
tir!”, exclama. “El certamen
m’ha servit per donar-me a
conèixer, per arribar a més
gent, i també per iniciar
col·laboracions amb al-
tres artistes participants”.
Aquest clown d’origen italià
però establert a Barcelona
des de fa vuit anys també
valora positivament que
sigui un festival de barri, “i
que es faci a Sant Martí, que
és on visc, encara que sóc
del parer que els espectacles
de carrer s’han d’escampar
per tota la ciutat”

UNMOMENT DE L’ACTUACIÓ DE TODOZANCOS, GRUP DE TEATRE I CIRC. CHARLIE PÉREZ

ACTUACIÓ DE LA COMPANYIA LE FIL QUI CHANTE. C. P.


