L’art, la poesia, són els vials per recuperar la realitat: l’altra.
Guillem Viladot
(aforisme del llibre Les Pontificalitats dins del volum inèdit Naüm)
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Lleida torna a acollir una nova edició del cicle VESPRES EN VERS, per setè any
consecutiu, amb la proposta de tres recitals de poetes de la ciutat, que se sumen
als celebrats des del 2016.
Amb els d’enguany, hauran participat en el cicle una trentena de creadors de la
paraula i en els anys successius comptarem amb nous autors que completaran
el mapa poètic de casa nostra, un territori on la collita literària, de sempre i per
fortuna, ha estat rica i essencial per al món de les lletres catalanes.
Aquest 2022, a més, coincideix amb una commemoració important, la de la celebració del centenari del naixement de l’escriptor agramuntí Guillem Viladot,
una figura polièdrica i innovadora en el terreny creatiu que ens va deixar un llegat
ingent en molts dels gèneres literaris, també el poètic.
Amb el desig que tots puguem gaudir d’una tardor plena de versos, us convidem
a sentir les veus de la poesia en viu d’Eduard Batlle, Carme Romia i Lorenzo
Plana, els mesos de setembre, octubre i novembre a la sala 2 del Teatre municipal de l’Escorxador. Els recorreguts antològics per cadascuna de les obres respectives, introduïts pels clips audiovisuals que hem produït sobre els tres autors,
ens acostaran a les seves creacions i als seus cosmos personals.
Bons vespres en vers!
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Dimecres, 7 de setembre

Eduard Batlle
Tots els camins que no he pres
Dimecres, 5 d’octubre

Carme Romia
Més enllà del color
Dimecres, 9 de novembre

Lorenzo Plana
Árboles nadando mar adentro

Miquel Pueyo i París
Paer en cap

Sala 2 del Teatre municipal de l’Escorxador, 19 h

