10 anys sense ANTON SALA CORNADÓ, el record perviu
(Tàrrega 1929-Barcelona 2011)

/.../
Sé que tinc unes ales
sota els braços d’argent.
Sé que tinc les escales
de l’Arc de Sant Martí.
Creure o no creure, tant se val!
Seguirem el pardal
que coneix el camí.
(darrers versos del poema “Saber” d’Anton Sala Cornadó,
Tírvia, 19 de setembre de 1990)
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setembre | octubre | novembre | desembre
Sala 2 del Teatre de l’Escorxador, 19 h

Per sisè any consecutiu, el cicle de recitals VESPRES EN VERS té cabuda en
l’agenda literària de la nostra ciutat, donant veu a poetes de Lleida i acostant la
seva obra al públic.
Adaptant-nos a cada moment a la situació generada per la pandèmia al llarg
de tants mesos, no volem renunciar a superar esculls i generar oportunitats per
continuar comptant amb un espai per a la poesia. Ara, més que mai, la necessitem per retrobar-nos a nosaltres mateixos/es, en aquest sentit us fem aquesta
proposta de programació literària per viure una tardor poètica.
Amb els quatre recitals previstos per enguany a càrrec de Francesc Pané, Pere
Pena, Francesc Gelonch i Montse Gort, haurem sumat un total de 26 lectures
poètiques celebrades dins d’aquest cicle, que s’endegà el 2016.
Com és habitual en el Vespres en vers, els recitals aniran precedits d’un clip audiovisual sobre cada poeta a manera de presentació.
En aquesta edició hi ha un canvi d’escenari i se celebraran, excepcionalment, a la
sala 2 del Teatre Municipal de l’Escorxador.
Us convidem, doncs, a gaudir d’aquesta tardor poètica junt amb els nostres creadors. La poesia serà el pont.
Miquel Pueyo i París
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Dimecres, 8 de setembre

Francesc Pané
Com un niu entre les branques
Dimecres, 6 d’octubre

Pere Pena
Blanc alicorn a la forest. Antologia poètica 2001-2021
Dimecres, 3 de novembre

Francesc Gelonch
A París tothom també se n’haurà anat a París
Dimecres,1 de desembre

Montse Gort
Punts de fuga

Paer en cap

Sala 2 del Teatre de l’Escorxador, 19 h
Per assistir-hi (aforament limitat) cal fer la reserva prèvia online a:
https://www.paeria.cat/entrades/web/cultura/ca/index.asp

