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SMART CITY SLAM: 

TRANSFORMEM LA CIUTAT AMB POESIA 
INFORMACIÓ DELS SLAMMERS  

 

 

 
 
 
 
 
 

  ESTEVE BOSCH DE JAUREGUÍZAR                                 
El 2012 va arribar a la final del Campionat d'Espanya celebrat a 
Jaén i en 2015 es va proclamar Subcampió d'Espanya de Poetry 
Slam en el V Campionat Nacional de Poetry Slam Espanya 
representant al Llobregat Slam Poetry. Ha recitat en la Fundació 
Blanquerna de Madrid, en el Festival Acròbates i en el Voces del 
Extremo (Moguer). Ha impartit tallers de poesia oral per tota la 
geografia espanyola i fins i tot a l'Escola Europea de Luxemburg 
entre d’altres. Nascut a Palamós, però crescut en els barris de la 
Sagrada Família i Gràcia de BCN, treballa a l'Hospital Universitari 
de Bellvitge des de 1986. És fisioterapeuta responsable dels 
pacients amb patologia cardíaca i docent de la unitat de Formació 
Continuada. També és professor de dos màsters en la UB i UAB 
sobre pacients cardíacs. 
 

 
 

                                                              MARTA DYLAN                                                                   
Va néixer el 1997 a Cadis. Campiona de Poetry Slam Cadis el 2019 
la qual cosa li va valer la seva participació en el IX Campionat 
Nacional de Poetry Slam celebrat a Valladolid el mateix any. Va 
començar la seva marxa en els escenaris el 2017 recitant en el micro 
obert del Paypay. Escriu des de petita però va trigar a mostrar-se 
en públic. La necessitat d'expressar la seva poesia en públic va ser 
el que la va connectar amb el món del Poetry Slam, convertint-se 
així en una assídua a la seva ciutat natal, la Tasseta de Plata. També 
ha participat en diferents esdeveniments regionals feministes i 
LGTB. 
 

 
 

 
 

 

 
  MARGALIDA FOLLOWTHELIDA  
Mallorca, 1992. Campiona de Poetry Slam Espanya i medalla de 
bronze d'Europa el 2017. Compagina treball i estudis especialitzats 
en gènere amb els circuits de spoken word. Ha recitat a Barcelona, 
Andalusia, Nicòsia, Sant Boi, Santako, Brussel·les, Alacant, 
Saragossa, Milà, Mons, Menorca i en un descampat de Pola de 
Siero, entre altres. Actualment treballa en un projecte que fusiona 
rapsòdia i poesia amb música electrònica (Bellsulls) juntament 
amb Dani Skogkatt. Li agrada la pizza quatre formatges. 
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                                                        MARÇAL FONT                                                              
Rapsoda, poeta, humanista i llibreter de vell, nascut a 
Badalona el 1980. Va guanyar el Poetry Slam Barcelona la 
temporada 2010, i el mateix any la Final de Poetry Slam 
Espanya celebrada dins del festival Kosmopolis al CCCB. Al 
2012 va ser semifinalista del Campionat del Món de Poetry 
Slam a París. Llicenciat en Teoria de la Literatura i Literatura 
Comparada per la Universitat de Barcelona, postgraduat en 
treballs amb manuscrits medievals i del “Segle d'or” pel CSIC 
de Madrid. Ha actuat a centris cívics, cases okupes, esglésies, 
així com al Gran Teatre del Liceu i a festivals d’arreu d’Europa 
i llatinoamèrica. Ha publicat els llibres Frutos del desguace 
(Editorial Ya Lo Dijo  Casimiro Parker, 2013), i Garbuix 
(Edicions Pont del Petroli, 2014). 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 AINARA GARCÍA                                                              
Va néixer a Saragossa el 1999 encara que actualment resideix a 
Barcelona, on estudia Direcció Cinematogràfica. Com a campiona 
d'Altercat Slam (Saragossa) el 2019, va ser la representant de la 
seu aragonesa al IX Campionat Nacional de Poetry Slam que es va 
celebrar a Valladolid el mes de setembre passat. Fou també 
vencedora del Poetry Slam d'exhibició Joglars s.XXI 2019 que es va 
celebrar al pati d'armes del Castell de Montjuïc de Barcelona 
recitant un poema homenatge a Federico García Lorca. 

 
 
 
 
 

                                                            JULIO LEÓN                                                                
Neix el 1993, a Ciudad Real i actualment és estudiant de 
Periodisme i Comunicació Audiovisual a Madrid. Cineasta i 
poeta, els seus escrits neixen d'intents de comprendre's a si 
mateix. Tot això mentre es qüestiona la societat en forma 
d’esmolada poesia política, el 2018 va publicar El trivial Trívial 
del mundanal mundo, el seu primer poemari. Després de 
diversos anys en les files del Slam Poetry, el 2019 va 
representar a Ciudad Real en l'IX Campionat de Poetry Slam 
Espanya, quedant en quart lloc, tot això sense deixar de 
costat el cinema, escrivint i dirigint curtmetratges amb els 
quals ha guanyat algun que un altre premi. 
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 OLZA OLZETA                                                                    
Va néixer el 1997 a Barcelona. És campiona de Poetry Slam 
Santako 2018/19 i subcampiona d'Espanya en IX Campionat 
Nacional de Poetry Slam celebrat a Valladolid aquest mateix any. 
És fundadora de la Jam poètica i musical contra el capitalisme i el 
patriarcat, coordinadora del Micro Obert LGTBIQ+ i antiracista a 
l’espai Prole (Barcelona), actua en diferents escenaris com 
museus, espais okupes, festivals, cases particulars, parcs, llibreries 
i biblioteques, entre d’altres. “Fa un temps vaig conèixer la poesia 
escènica i vaig decidir quedar-me. Quan vaig veure que em curava 
bé, vaig decidir viure-la. I aquí segueixo.” 
 

 
 
 

                                                        DANI ORVIZ                                                                  
Va néixer a Sotrondio (Astúries) el 22 de novembre de 1976. 
L'any 2012 es va proclamar Campió Europeu de Poetry Slam 
després de fer-se amb el títol de campió nacional aquell 
mateix any. També, l'any 2013, va aconseguir la medalla de 
bronze en la Copa del Món de Poetry Slam celebrada a París. 
A Valladolid, el setembre de 2019, s'ha proclamat de nou 
Campió de Poetry Slam Espanya. Ha viatjat amb les seves 
paraules pels festivals més importants del món, com els de 
Poesia en Veu alta (Mèxic), Voix Vives (França), Festival 
Internazionale de la Poesia de Genova (Itàlia), Felix Poetry 
(Bèlgica), Sziget (Hongria), Runo Viikko (Finlàndia), Crazy 
Tartu (Estònia) o el Festival de la Paraula de Puerto Rico, entre 
molts altres. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


