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Al sud de Mallorca, la terra és de call vermell, 
un substrat ric on floreixen les veus poètiques més diver-
ses. És una terra llaurada pels poemes de Blai Bonet, de 
Damià Huguet, de Miquel Bauçà, i en els solcs dels seus 
versos germinen noves literatures. Tot això s’esdevé per-
què, com va demostrar Blai Bonet, aquest sud no 
és el sud, sinó el centre del món. La casa del poe-
ta, al carrer de Palma número 74, fou el bell centre de la 
renovació poètica de Mallorca. També ho era, a Campos, 
l’editorial Guaret, on en Damià ‘Canova’ va construir un 
temple per a la 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. I el bar Fernando, de Cala 
d’Or, on els estiuejants compartien cafè amb l’escriptura 
renovada d’Antònia Vicens.

Des del Centre de Poesia Contemporània Blai 
Bonet, emprenem l’aventura de reivindicar aquesta co-
marca poètica plena de ressons. Ho fem amb el projecte 
VERSUD: un cicle d’acció poètica que convida els 
agents culturals de Santanyí, Campos, Felanitx i Ses Salines 
a crear un programa comú d’activitats per activar i escam-
par una autèntica primavera literària durant els mesos de 
maig i juny. El programa és una suma d’iniciatives i com-
plicitats, partint dels recitals de “Campos És Poesia”, una 
convocatòria ja ben arrelada i consolidada. S’hi afegeixen 
accions poètiques al mercat, tallers educatius, capficos i 
tastos poètics i, com a acte central, l’homenatge al poeta 
Francesc Garriga que tindrà lloc amb una exposició i 
la presentació de la seva poesia completa, Cosmonauta.

Coordina: Pau Vadell
Informació i reserves: 971 16 31 04
bonet@fundaciocasamuseu.cat

“És aquí, entre aquests verds que
la garriga té, amb claror, i entre
les pedres d’aquesta terra magra,
on creix, amb un silenci,
l’espiga que hem amat…”
    Damià Huguet

“Voldria que, si qualcú vos pregunta 
per mi, sempre li pogueu respondre 
allò que diríeu de qualsevol de
vosaltres mateixos: en Blai sempre 
és allí, viu: il·lumina el seu país”
    Blai Bonet

El programa VERSUD és una iniciativa del Centre de Poesia 
Contemporània Blai Bonet (Fundació Casa Museu Llorenç  
Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet) en col·laboració amb  
Campos és Poesia (Obra Cultural Balear–Campos) i el suport de 
l’Ajuntament de Santanyí, Ajuntament de Ses Salines, Ajuntament 
de Felanitx i l’AELC (Associació d’Escriptors en Llengua Catalana).

Ajuntament 
de Ses Salines 

Ajuntament 
de Santanyí

Ajuntament 
de Felanitx



Divendres 5 maig, de 10 a 13h
Envers el vers, amb Josep Pedrals
Taller educatiu de poesia amb grups concertats d’alumnes.
A les 10h: IES Damià Huguet / A les 12h: IES Santanyí

Dies 5 i 6 de maig, a les 19.30h i a les 21h
Teatre Principal de Santanyí
Oficis de carrer, de Blai Bonet
Representació a càrrec del grup d’antics alumnes del Col·legi 
Bisbe Verger, amb direcció de Jeroni Obrador.
Presentació de la publicació commemorativa i didàctica.
Ho organitza: Col·legi Bisbe Verger.
Hi col·labora: Ajuntament de Santanyí, Centre Blai Bonet (Fundació Casa 
Museu), Can Timoner i Estudi Garrit.

Diumenge 7 de maig, a les 12h
Mercat de Felanitx
‘Pedrals Papers’, amb Josep Pedrals
Vermut i recital amb el guitarrista Joan Ramon Sunyer
Ubicació: Plaça del Rei Jaume II i Carrer Major, Felanitx
Ho organitza: Centre Blai Bonet (Fundació Casa Museu) i
Ajuntament de Felanitx.

Dijous 11 de maig, a les 20h
Pati de la Casa de Cultura – Centre Blai Bonet, Santanyí
Festival de Poesia de la Mediterrània: 
3x4 recital íntim
Els poetes de la XIX edició del Festival de Poesia de la Mediter-
rània escampen versos arreu de Mallorca, en recitals simultanis 
que tindran lloc a Santanyí, Binissalem, Inca i Manacor. 
A Santanyí: Ion Mureșan (Romania), Itxaro Borda (País Basc) i 
Jaume Munar (Mallorca). Una vetllada poètica que ens aproparà 
veus molt singulars i diferents d’arreu del món.
Ho organitza: Centre Blai Bonet (Fundació Casa Museu)
Hi col·labora: Ajuntament de Santanyí.

Divendres 19 de maig, a les 19.30h
Centre Blai Bonet, Santanyí
Enquadrant paraules, de Francesc Garriga
Inauguració de l’exposició de poesia i art “Enquadrant Parau-
les”: una mirada a l’obra del poeta i mestre Francesc Garriga, en 
diàleg amb la fotografia de Toni Moreno.
I a les 20h: lectura de Cosmonauta, la poesia completa de Fran-
cesc Garriga. Tast poètic a càrrec de Pau Vadell i Toni Moreno.
Exposició visitable del 19/5 al 25/6
Horari: de dimecres a dissabte 10-14h // dimecres tarda 17-20h
Sala d’exposicions de la Casa de Cultura Ses Cases Noves, Santanyí

Divendres 19 de maig, a les 21h
Auditòrium de Campos
Llaurar la pell amb una espasa, tribut poètic
Espectacle poètic i musical, en homenatge als nostres poetes. 
Hi participen vint rapsodes i músics.
Ho organitza: Campos És Poesia (OCB Campos).

Divendres 26 de maig, a les 21h
Auditòrium de Campos
En Blai sempre és allí: Capficos poètics
Els actors Catalina Florit i Joan Miquel Artigues i el músic 
Justin Kashara protagonitzen aquests capficos: tots tres es cap-
bussen en la veu i el verb de la poesia illenca.
El primer Capfico es dedica a Blai Bonet i els seus companys de 
generació i escriptures.
Ho organitza: Centre Blai Bonet (Fundació Casa Museu)
i Campos És Poesia (OCB Campos)

Divendres 2 de juny, a les 21h
Auditòrium de Campos
Abecedari de fusta: cara a cara
amb Joan Perelló i Joan Pomar
Diversos rapsodes intervindran per donar veu als poemes de 
Joan Perelló i Joan Pomar. Amb acompanyament musical del 
quartet de corda Camereta d’Alaró.
Ho organitza: Campos És Poesia (OCB Campos).

Dissabte 3 de juny, a les 19.30h
Plaça del Roser,  Santanyí
Maridatge poètic: vins, versos i esperits
Sis cellers, tres poetes i una enòloga es donen cita en una sessió 
de maridatge poètic que conjugarà l’obra de Pere Joan Mar-
torell, Glòria Julià Estelrich i Manel Marí amb els vins de sis 
cellers del sud de Mallorca. L’enòloga Bàrbara Mesquida cons-
truirà ponts entre mots i glops.
Ho organitza: Centre Blai Bonet (Fundació Casa Museu), amb l’AELC i 
Ajuntament de Santanyí

Divendres 9 de juny, a les 21h
Auditòrium de Campos
Convé anar a carregar l’ànima, recital poètic
Poemes de Guillem d’Efak, Carles Rebassa, Blai Bonet, Damià 
Huguet i Miquel Bauçà. Recital a càrrec d’Antoni
Artigues, Bartomeu Crespí i Miquel Àngel Adrover.
Ho organitza: Campos És Poesia (OCB Campos).

Dissabte 10 de juny, de 10 a 12h
Ruta per Llucmajor
Maria Antònia Salvà i Llucmajor, ruta cultural
Sortida cultural guiada per Tomàs Vibot, expert en literatura i 
guiatge de patrimoni. Descobrirem Llucmajor a través de la veu 
literària de Maria Antònia Salvà.
Sortida: a les 9.30h davant de l’Ajuntament de Campos.
Ho organitza: Campos És Poesia (OCB Campos).

Diumenge 11 de juny, de 19 a 21h
Ruta per Mondragó
Poemes de Mondragó, passejada poètica
Sortida crepuscular pel paratge del Parc Natural de
Mondragó. Ruta i lectura poètica. Recital i comentaris de poe-
mes d’Antoni Vidal Ferrando, Josep Maria Llompart, Bernat 
Vidal i Tomàs, Blai Bonet, Pau Vadell...
Ho organitza: Centre Blai Bonet (Fundació Casa Museu)

Diumenge 25 de juny, a les 20h
Pati de la Casa de Cultura‒Centre Blai Bonet, Santanyí
Amoramort, de Guiem Soldevila
El músic i poeta menorquí Guiem Soldevila ofereix en concert 
els temes del seu tercer disc, Amoramort. Un disc íntim que 
inclou cançons amb lletra pròpia i també versions musicals de 
poetes com Màrius Torres, Konstantino Kavafis, Sònia Moll o 
Mònica Grau. El recital és un petit viatge a un univers particu-
lar, fet de polaritats i contrastos: llum/fosca, vida/mort. 

Recital de cloenda de l’exposició de Francesc Garriga. 
Preu de l’entrada: 5€
Ho organitza: Centre Blai Bonet (Fundació Casa Museu)
Hi col·labora: Ajuntament de Santanyí

Diumenge 2 de juliol, a les 20h
Esglèsia Vella de Ses Salines
Com elles, espectacle literari
El llibre constitueix l’antologia viva d’algunes grans poetes del se-
gle XX. L’espectacle homònim fa possible donar nova veu i vida 
a aquestes autores imprescindibles. Un recital a càrrec de Mireia 
Vidal-Conte, Odile Arqué, Marc Romera i Sebastià Portell. 
Preu de l’entrada: 5€
Ho organitza: Centre Blai Bonet (Fundació Casa Museu)
Hi col·labora: Ajuntament de Ses Salines.


