I del nostre esperit, distès igual que un arc,
els versos volaran amb un impuls tan llarg
que es perdran en el cel inútil de la glòria.

vespres en vers

Màrius Torres
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vespres en
Obrim de nou l’espai a la poesia en viu en la veu dels nostres poetes amb la
segona temporada del cicle VESPRES EN VERS, acollida íntimament al Cafè del
Teatre de la nostra ciutat.
Al llarg de sis mesos —tres recitals a la primavera i tres altres a la tardor—
tindrem novament l’oportunitat de sentir poetes de generacions diferents, joves
alguns, més veterans els altres, que ens oferiran un viatge per la seva obra i que
compartiran amb nosaltres l’experiència màgica de la creació.
Com en l’edició anterior del cicle, cada lectura anirà precedida de la projecció
d’un breu clip audiovisual sobre els poetes, que ens atansarà a la seva biografia,
al seu pensament i a les seves reflexions més personals com a creadors i ens els
farà sentir més propers.
Cinc poetes de casa nostra, Josep M. Nogueras, Rosa Fabregat, Joan Margarit,
Jaume Pont i Laia Noguera, i un de fora, però que sent Lleida molt propera, Víctor
Sunyol, ens faran passar uns vespres en vers especials en un any també especial
per a la poesia perquè commemorem el 75è aniversari de l’absència de Màrius
Torres, el poeta de la ciutat. De ben segur que el seu record serà present tant
en aquest cicle de recitals poètics com en altres actes que ens retornaran la veu
d’aquell que enyorava la seva ciutat llunyana.
Àngel Ros i Domingo
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Dimecres, 5 d’abril

Josep M. Nogueras El passeig
Dimecres, 3 de maig

Rosa Fabregat Versos al Cafè d’en Toni
Dimecres, 7 de juny

Joan Margarit Des d’on tornar a estimar
Dimecres, 4 d’octubre

Jaume Pont Tatuatges
Dimecres, 8 de novembre

Laia Noguera Amor total
Dimecres, 13 de desembre

Víctor Sunyol En el dir del text

Alcalde de Lleida

Cafè del Teatre de l’Escorxador, 19 h

