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n festival gratuït, 100%
en català, amb paritat
de gènere i respectuós
amb el medi ambient:

així és com es presenta el Poe-
mEstiu, una iniciativa que arriba
a la seva quarta edició amb un in-
crement de poetes i emplaça-
ments. En aquesta edició, seran sis
poblacions les que acolliran, al
llarg de vuit dies de juliol i agost, els
recitals d’una quarentena d’au-
tors. Una de les principals novetats
seran els tres sopars que es faran
a la Vinyeta (Mollet de Peralada) i
un vermut poètic a Taravaus. 

El programa d’aquest 2014,
doncs, quedarà dividit en tres
grans apartats. Per una banda, hi
haurà els tradicionals recitals que
es porten a terme cada any. En
aquesta ocasió seran a Figueres (26
de juliol), Navata (1 d’agost), Cas-
telló d’Empúries (9 d’agost) i Dar-
nius (16 d’agost). En els pobles més
petits, explica l’organitzador del
festival, Daniel Ruiz-Trillo, el pú-
blic sol ser molt local, ja que l’event
sol coincidir amb la festa major del
poble. En canvi, la ciutat de Fi-

gueres atrau també públic de fora
de l’Alt Empordà, ja que s’hi aturen
molts visitants i turistes. Entre els
poetes que actuaran enguany en
aquest escenari hi ha Quim Pon-
sa, Teresa Bosch, Sun Estarriol,
Quim Martínez, Sílvia Casamort,
Raimon Gil Sora, David Caño,
Carme Pagès, Montserrat Oriol, Jep
Percés, Júlia Costa, Sònia Serrabao,
Pau Llosa, Àngel Rodríguez i Mont-
se Cufí. La temàtica dels poemes
que es recitin és lliure, i cadascú
portarà peces de producció pròpia.
L’organització els demana, això
sí, que siguin creacions noves o
que, com a mínim, canviïn el re-
pertori respecte a anys anteriors.
Dels 40 autors que hi participaran
aquest any, aproximadament la
meitat seran nous. 

Un altre gran apartat del festival
seran els sopars literaris que es fa-
ran a La Vinyeta els dies 19 de ju-
liol, 15 d’agost i 22 d’agost. En
aquest cas, explica Ruiz-Trillo, el
restaurant s’ha bolcat en el festival,
ja que ha patrocinat els premis
PoemEstiu, que han rebut una
vintena d’originals. A més, també
ha ofert, per primer cop, la possi-
bilitat d’acollir aquests sopars -
que s’hauran de pagar a part, això
sí- on s’espera un públic més jove.

Finalment, per cloure el festival,
es farà un vermut poètic el 23 d’a-

gost a les dotze del migdia al Trull
de ca l’Arrufat de Taravaus. «Aquest
és un format pensat per  a famílies
que tenen coses a fer i que no po-
den assistir als recitals. Serà un am-
bient més relaxat», assenyala Ruiz-
Trillo. 

Segons l’impulsor del festival,
els amants de la poesia no estan en
risc de desaparèixer, sinó tot al con-
trari. «Cada vegada més, la gent
busca respostes en la poesia, so-
lucions a la crisi... hi pots trobar
una evasió agradable», considera.
També subratlla que les dimen-
sions del PoemEstiu el fan espe-

cialment respectuós amb el medi
ambient. «Hi ha la cantada d’Ha-
vaneres de Calella, per exemple,
que reuneix unes 30.000 persones
en un espai molt reduït... és molt
bonica, però a vegades no es té
prou cura del nostre patrimoni»,
indica Ruiz-Trillo.

De moment, doncs, el Poe-
mEstiu manté una vocació estric-
tament local, basada a l’Alt Em-
pordà, tot i que Ruiz-Trillo no des-
carta poder anar algun any al Ro-
selló. «Els tenim al costat, i a ve-
gades són els grans oblidats», in-
dica. 
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El festival PoemEstiu arriba enguany a la seva quarta edició amb noves propostes. A banda
dels tradicionals recitals que es faran a Figueres, Navata, Castelló d’Empúries i Darnius,
també s’han programat tres sopars literaris al restaurant La Vinyeta de Mollet de Peralada i
un vermut a Taravaus, amb l’objectiu de gaudir de la poesia en un ambient més relaxat. 

El PoemEstiu donarà veu a uns quaranta autors

Poesia i paisatge per
passar millor l’estiu 

Laura Fanals 
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L’organitzador del festival, Daniel Ruiz-Trillo, fa uns dies, a Girona. 
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PROGRAMACIÓ 

ELS TRES EIXOS DEL
POEMESTIU 2014

Recitals de poesia als pobles 
Es tracta de l’aposta més con-
solidada del PoemEstiu. El dia

26 de juliol, el festival arrencarà a Fi-
gueres (19.00h, plaça de l’Església),
mentre que l’1 d’agost serà a Navata
(21.00h, bar del sindicat). El 9 d’a-
gost serà el torn de Castelló d’Empú-
ries (17.00h, sala gòtica de l’Ajunta-
ment) i el 16 d’agost es traslladarà a
Darnius (20.0h, pati de l’escola).

Sopars al restaurant La Vinyeta
(Mollet de Peralada) 

Es tracta d’una proposta nova
d’aquest any que tindrà lloc el

19 de juliol i el 15 i el 22 d’agost,
sempre a partir de les vuit del ves-
pre. El dia 22, a més, es lliuraran els
premis del festival del PoemEstiu,
que ha rebut una vintena d’originals.

Vermut a Taravaus 
És l’altra gran novetat d’aques-
ta edició Concretament, es

farà un vermut a les dotze del mig-
dia al Trull de Ca l’Arrufat de Tara-
vaus, amb l’objectiu de poder gaudir
de la poesia d’una forma relaxada. 
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La soprano hongaresa Csilla
Boross substituirà Webroek
al Festival de Peralada

La soprano hongaresa Csilla Bo-
ross debutarà el proper 26 de juliol
a l’estat espanyol en el marc del fes-
tival Castell de Peralada, ja que
substituirà a Eva Maria Webroek en
el paper de Maddalena di Coigny
a l’òpera Andrea Chénier.

Boross compartirà escenari amb
el tenor Marcelo Álvarez i el barí-
ton Carles Álvarez, sota la direcció
de Marco Armiliato i amb l’acom-
panyament de l’Orquestra i Cor del
Gran Teatre del Liceu en la nova
producció del Festival de Perala-
da i ABAO-OLBE que dirigirà Al-
fonso Romero-Mora.

La soprano hongaresa ha estat

aclamada, durant les últimes tem-
porades, a teatres com ara l’Òpe-
ra de Roma, la de Lió o els festivals
de Ravenna (Itàlia) i Savolinna
(Finlàndia). A més a més, també ha
cantat Tosca de Puccini a Caraca-
lla a Roma i Manon Lescaut de
Puccini a l'Òpera de Montpeller.
Concretament, ha destacat com
una soprano spinto de primer ni-
vell. 

Boross va debutar en el paper de
Norma de Bellini el passat mes de
juny al teatre Massimo de Palerm
(Itàlia), i aquest mes de juliol tin-
drà la seva primera oportunitat a
l’estat de la mà del festival de Pe-
ralada.  
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Sils va acollir el passat dissabte, 12 de juliol, el 21è Sopar gastronòmic
local. Com ja és tradicional, tothom va menjar el mateix primer plat i postres,
però no el segon. El segon se sorteja el mateix dia, de manera que als
assistents els pot tocar qualsevol de la vuitantena de cassoles elaborades a
cadascuna de les cases. Després del sopar, els 360 assistents d’enguany van
poder gaudir d’un ball de fi de festa. 



Sils celebra el 21è Sopar gastronòmic local 

Senior i el Cor Brutal i Nico Roig
seran els encarregats de tancar
demà la cinquena edició del Res-
supó a la Fàbrica de Celrà, a par-
tir de les deu de la nit. Obrirà el
concert Nico Roig, un jove músic
format a l’estranger que ha publi-
cat treballs com Tornada del ge-
noma humà i Les dones Macabres.
Un dels seus trets més caracterís-
tics són les lletres, que parlen de te-
mes univerals com les relacions
amoroses, la preocupació pel físic
o la recerca de la felicitat. 

Tot seguit tocarà Senior i el Cor
Brutal, una banda que s’ha anat
consolidant com una de les més
reconegudes del panorama mu-
sical independent. 
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Senior i el Cor Brutal
i Nico Roig tanquen
el Ressupó de Celrà 
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