CENTENARI DEL NAIXEMENT DE JOAN BROSSA
Molt diré
callant en aquest poema.
Que el silenci s’emporti la paraula
a la profunditat.

vespres en vers

(Poemes civils, 1960)

Joan Brossa (1919-1998)
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Cafè del Teatre de l’Escorxador, 19 h

vespres en
Lleida rep la primavera amb poesia, encetant una nova edició del cicle de recitals
VESPRES EN VERS, la quarta des que, el 2016, s’inicià aquest espai que acosta
els poetes al seu públic en un Cafè del Teatre acollidor i íntim.
La primera cita serà el dimecres 6 de març amb la creadora Núria Miret. El següent poeta que recitarà en viu els seus versos serà Amat Baró, el 3 d’abril. Les
dues darreres lectures poètiques aniran a càrrec de Josep M. Rodríguez, que dirà
els seus poemes el 8 de maig, i d’Enric Boluda, poeta molt vinculat a la nostra
ciutat, que clourà l’edició d’enguany.
Des que s’inicià aquest cicle de recitals poètics a la nostra ciutat, amb l’edició
2019 inclosa, hauran estat una vintena els poetes que han participat en el VESPRES EN VERS, una xifra considerable de creadors de la poesia que, afortunadament, no s’esgota, perquè es preveuen noves edicions amb més participants,
perquè Lleida, té aquesta feliç singularitat, és terra de poetes!
Una de les particularitats d’aquest cicle de poesia en viu és que genera tot un seguit
de clips audiovisuals sobre els poetes que hi participen. Aquests breus clips, que
són projectats abans de cadascuna de les lectures poètiques, a manera de carta
de presentació, ens els fan més propers i ens ajuden a tenir més claus de coneixement i de lectura de les seves obres respectives.
Rebem, tots plegats, doncs, la primavera amb el cicle VESPRES EN VERS.
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Dimecres, 6 de març

Núria Miret Amb pedra
Dimecres, 3 d’abril

Amat Baró La marca de Caín
Dimecres, 8 de maig

Josep M. Rodríguez Oxigen pur
Dimecres, 5 de juny

Enric Boluda Dir-se

Fèlix Larrosa Piqué
Paer en cap

Cafè del Teatre de l’Escorxador, 19 h
(entrada lliure i gratuïta)

