40 ANYS DE LA PARTENÇA DE JOAN BARCELÓ
Dansa final
Llegiu, sinó, aquest vers.
L’he fet potser perquè el necessitava,
com l’aigua el mar, com l’òliba la nit.
Per ser feliç cal, doncs, ser ben pervers,
foragitar del rostre moc i bava,
no reflectir en paper el propi neguit.
(del llibre Pas de dansa)

vespres en vers

Joan Barceló (Menàrguens, 1955-Barcelona, 1980)
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Cafè del Teatre de l’Escorxador, 19.30 h

Arribats al 2020, la coincidència fa que celebrem també el VINTÈ recital del
VESPRES EN VERS, el cicle de poesia en viu a Lleida, que enguany arriba a la
seva cinquena edició.
I per festejar-ho, hem volgut que el recital inicial, que se celebrarà el primer dimecres de març, sigui especial, com una mirada enrere per copsar el camí que
ha recorregut el cicle fins a dia d’avui i tornar a sentir versos dels poetes que hi
han participat fins al moment, dinou en total, i gaudir-ne novament en una lectura
coral a tres veus. Amb el mateix propòsit recopilatori s’edita una plaquette per a
l’ocasió, que vol ser un present poètic per als seguidors del cicle al llarg de les seves diferents edicions, en agraïment a la seva complicitat, sense la qual aquesta
iniciativa poètica perdria sentit.
I un cop iniciat el cicle d’enguany amb aquest recital col·lectiu primer, seguiran
després tres altres poetes, que ens oferiran les lectures individuals dels seus versos: Anton Not, Josep Vallverdú i Meritxell Nus. Tindrem ocasió, doncs, de
sentir la poesia de tots tres a l’escenari del Cafè del Teatre i els coneixerem millor,
com a creadors, i també en la seva vessant més personal, gràcies als clips audiovisuals que sempre precedeixen cadascun dels recitals i que ens els acosta amb
les seves reflexions sobre la literatura, la poesia i la vida.
Us convidem, doncs, a participar, un any més, en el cicle amb la vostra assistència i a gaudir d’una estona especial, on la poesia omplirà els vespres dels
primers dimecres dels mesos de març, abril, maig i juny. Bons Vespres en vers!
Gaudiu-ne!
Miquel Pueyo i París
Paer en cap
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Dimecres, 4 de març

20 Vespres en Vers... i seguim!
Recital amb poesia d’
Amat Baró, Enric Boluda, Josep Borrell, Antoni Clapés,
Teresa Colom, Meritxell Cucurella-Jorba, Rosa Fabregat, Joan Margarit,
Dolors Miquel, Laia Noguera, Josep M. Nogueras, Núria Miret, Jordi Pàmias,
Jaume Pont, Josep M. Rodríguez, Pere Rovira, Josep M. Sala-Valldaura,
Carles M. Sanuy i Víctor Sunyol
Lectura a càrrec de Mònica Boixader, Gina Raymat i David Velasco
Dimecres, 9 de setembre

Anton Not Ossos com estrelles
Dimecres, 16 de setembre

Josep Vallverdú La fira dels ecos
Lectura a càrrec de Jaume Belló
Dimecres, 23 de setembre

Meritxell Nus El Buda i la Bruixa del descapotable
Cafè del Teatre de l’Escorxador, 19.30 h
(entrada lliure i gratuïta)

