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Recital poètic

Divendres 18 d’abril, a les 19 h,
a la Biblioteca Municipal Armand Cardona Torrandell

Assaig de plagi a la taverna de Pere Quart
A càrrec de Toti Soler, guitarra, i Jordi Jané, veu

Pere Quart, nom líric de Joan Oliver, és exemple permanent del
pensament heterodox i inconformista, amb paraules ben seves
“antic anarquista en potència”. Cronològicament pertany a la ge-

neració de Riba, Foix i Sagarra. Literàriament, però, la seva veu és molt més a prop de Vi-
nyoli i d’Espriu. L’actitud dels seus versos és l’actitud de la crítica contra el poder, contra
el conformisme social, contra la societat de consum, manifestant sempre una total dissi-
dència amb els seus orígens benestants.

Activitat familiar

Dissabte 19 d’abril, de 12 h,
a la Biblioteca Municipal Joan Oliva i Milà

Bon dia Joana!
A càrrec de Joan Dausà, intèrpret del personatge de Krust al
Club Súper 3 de Televisió de Catalunya

La música i el conte acompanyen els poemes de la poetessa Joa-
na Raspall i els apropa a tots els nens i nenes.

Matinal poètica

Dissabte 19 d’abril, de 10 a 14 h,
a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer

Poesia i veïnatge IV
En els seus cants, l’expressió de l’ànima artifici no
té...
(CABANYES, Manuel de. Preludios de mi lira, 1833)

La consuetudinària matinal de poetes de la “contrada” amb poe-
sies per a l’ocasió i amb la preceptiva poetització visual.
• I part: allegro

A les 10 h. Sis poetes /quinze poemes
La xocolata

• II part: adagio
A les 11 h. Set poetes / quinze poemes

• III part: scherzo
A les 12 h. Vuit poetes / quinze poemes

• IV part: rondó
La poetització visual
A les 13 h. Dos poetes / sis poemes

Organitza: El Cep i La Nansa Edicions

Recital poètic

Dissabte 19 d’abril, a les 18 h,
a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer

“Suite” per Oscar Wilde
A càrrec de Sergi Mateu, actor

Aquesta “Suite” vol ser un homenatge que Sergi Mateu dedica
a Òscar Wilde, un dels personatges més carismàtics i controver-
tits de la societat anglesa de finals del XIX: esteta, poeta, savi,
filòsof, dramaturg, novel·lista...

Segons Mateu, totes aquelles persones sensibles al món de l’art estem d’alguna manera en
deute amb Òscar Wilde, que va cometre l’únic error d’anticipar-se 50 anys en el temps, fet
que el precipità a l’abisme, víctima d’una societat hipòcrita i despietada que el condemnà
a treballs forçats acusat del delicte de “greu acte d’indecència” arran de la seva condició
d’homosexual.
Sergi Mateu es posa en la pell del poeta home i ens transmet el seu sentiment.

Recital poètic

Diumenge 20 d’abril, a les 12 h,
a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer

No volveré a ser joven
A càrrec de Pep Munné, direcció i interpretació, i Sílvia Co-
mas, veu i guitarra

Fa alguns anys Pep Munné va conèixer Jaime Gil de Biedma i en
va quedar profundament impressionat. El personatge, la seva
conversa, la seva lucidesa, el seu pausat apassionament i el seu
sentit de l’humor es van gravar en la seva memòria per sempre.
El Gil de Biedma que Munné va conèixer es despullava impúdi-
cament en ella i s’hi reflectia com en un mirall. Era persona i per-

sonatge a la vegada. Fou el principi d’una obsessió. No és un recital en el qual l’actor pren
el paper del poeta, sinó que Munné construeix un món per poder fer un viatge iniciàtic a
través de l’univers poètic i vital de Jaime Gil de Biedma, tan poc conegut.

Parada de llibres sobre els autors dels Brots de poesia

Lloc: Biblioteca Museu Víctor Balaguer

Horari: Dissabte 19 d’abril, de 18 a 19.30 h
Diumenge 20 d’abril, d’11 a 13.30 h

Amb la col·laboració de les llibreries La Mulassa 
i Llorens Llibres.
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