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Per què poesia?
Tots tenim l'experiència d'haver conversat amb algú que, a la pregunta
«t'agrada, a tu, la poesia?» ens respon que no s'hi ha dedicat. O que no li agrada
perquè no l'entén. O que no n'ha llegit mai perquè a l'escola li feien aprendre
poemes que no entenia. O que la troba cursi, carrinclona o avorrida. Llegir poesia costa, perquè requereix fer un esforç que no sempre estem disposats a fer.
I també pot ser que alguns de nosaltres reconeguem que, al principi, ens costava. I que després ens va començar a agradar i que com més poesia llegíem, més
poesia volíem llegir. No dic que ens hagi passat a tots, no. Però és un fet força
quotidià. Llegeixes relats, novel·les, tot allò que necessites per al desenvolupament de la professió, llegeixes assaig, i un bon dia descobreixes que tens una
necessitat, que et ve de les entranyes: és la poesia. I ja no la deixes!
A partir d'aquest moment, comences a buscar poetes que utilitzin unes rimes o
uns ritmes que t'arribin... de vegades, a través de cançons que algun cantautor
hagi incorporat al seu repertori. Normalment, poetes morts de fa temps.
I, a poc a poc, vas incorporant a les teves lectures poemes de gent que ja no fa
tant temps que és morta. I més endavant, comences a llegir poetes vius. I, com
en una revelació, un dia t'adones que estàs envoltat de poetes vius que escriuen
les coses que a tu t'agradaria escriure, t'adones que l'expressió poètica té diferents aspectes, textures diverses, que difereixen de la paraula pròpiament dita. I
que aquesta paraula pot tenir diferents colors, diferents timbres i diferents veus,
encara que les llegeixis en silenci. I aquestes veus, aquestes textures, aquests
tons i aquests colors, expressen desitjos, alegries, tristeses, pors, plors, sentiments! I que aquests sentiments són universals!

En el número 3

«Llegim i escrivim poesia perquè pertanyem a la raça humana, i la raça
humana està feta d’imaginació» (El club dels poetes morts)

I vas descobrint que la poesia projecta la realitat del poeta, reflecteix allò que
pensa, allò que viu i en el moment en què ho viu; deixa entreveure la cultura d'un
entorn, d'un poble, d'un país. Que el poeta l'ha escrit des del seus propis sentiments i és per això que a tu també et provoca sentiments. I t'adones que no et
pots quedar només amb la paraula, amb el vers, amb la mètrica i amb la rima.
Descobreixes que et cal esbrinar els pensaments més profunds, expressats, normalment, a través de metàfores, et cal saber què pensa el poeta dels fets que es
donen al seu voltant i al teu; vols saber quina ideologia té, si coincideix amb la
teva, vols llegir entre línies i saber l'actitud que adopta davant la vida i davant el
fet mateix d'escriure poesia i t'adones que això que vols llegir entre línies, com
en la música, com en la pintura, com en l'art en general, mai no pot anar deslligat de l'enfrontament vital del poeta, que el poema esdevé pensament fet paraula. I llavors estimes el poeta o n'abomines; però sents la necessitat profunda
de continuar llegint, perquè, en definitiva, sempre busques omplir els teus propis buits. I t'adones, potser una mica exhaust, que els poetes donen la seva veu
al poble i que potser en són la seva expressió més important. Perquè l'art és un
revulsiu i pot esdevenir una arma que brandem per lluitar contra una societat
que ens vol escanyar i nosaltres en volem fugir!
Benvinguts a aquest butlletí ple a vessar de poesia per celebrar que la primavera
és a punt d’irrompre i que tenim ganes de renéixer  M. Montserrat Medalla 

 Un any de Reversos.
 Dia Mundial de la Poesia.
 Relataires amb veu pròpia
(Sílvia Armangué i M. Victòria Lovaina) i en Petit Comitè.
 Paraula d’Espriu, més que
un concurs.
 Els concursos de l’ARC.
 Com seran les properes
presentacions.
 A l’aparador hi tenim novetats interessants.
 A l’e-Univers obrirem finestres i voldrem escriure.
 La lectura recomanada ens
porta més poesia.
 Fes-li una ullada a l’agenda.
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Reversos, un any de vida

Joan Margarit en la xerrada-col·loqui del mes de gener en
què vam recitar poemes del seu llibre Es perd el senyal.

Des de la primera sessió del grup de poesia Reversos, el
mes d’abril del 2012, ja fa gairebé un any que el col·lectiu
va endegar les trobades amb la il·lusió d’aplegar un esbart
de poetes, rapsodes i gent que estima la poesia en un
indret de cultura obert a la participació.
Aquella sessió inaugural va tenir lloc a l’espai VilaWeb
(carrer Ferlandina 43 baixos, de Barcelona), on es desenvolupen les reunions i recitals del grup. Els diferents
membres van dedicar una part preeminent del recital a la
figura de Joan Salvat-Papasseit i al llibre L’irradiador del
port i les gavines, fent prèviament una breu introducció a
l’obra del poeta avantguardista.
El col·lectiu poètic Reversos va néixer a partir d’un curs
de poesia recitada impartit per Josep Pedrals a l’Ateneu
Barcelonès. A alguns dels participants d’aquell curs, des
de diferents espais culturals, s’hi van sumar altres membres amb l’ideari compartit d’aplegar iniciatives per viure
activament la poesia.
El nom del grup Reversos, fa esment o vol ser el revers
del pensament únic i tancat, de les idees preestablertes
que ens fan éssers uniformes i ens alienen; vol ser el revers d’una societat poc inclinada al pensament reflexiu, a
la poesia i a l’art en general.
«Ai de mi, és alta, ho veig, molt alta l’escala
de la Poesia!» (Kavafis)
La lectura d’un fragment del poema “El primer graó” de
Kavafis va iniciar la sessió inaugural del grup, tot projectant en els mots profunds del poeta grec l’ideari del grup.
D’ençà d’aquella primera sessió pública, les trobades
s’han succeït mensualment. S’hi ha alternat trobades
dedicades a poetes clàssics, majoritàriament dels Països
Catalans, com Vicent Andrés Estellés, Salvador Espriu,
Màrius Torres i Josep Vicenç Foix.
A banda dels poetes catalans el grup dedica també l’espai

Xurxo Romaní durant la interpretació, el passat mes de
novembre, d’una cantiga galaicoportuguesa.

a la relectura de grans poetes universals com Federico
García Lorca qui, amb el seu llibre Poeta en Nueva York,
va ser el protagonista d’una de les reunions de Reversos.
Aquest tipus de sessions s’alternen amb altres en què el
grup convida un poeta per impartir una xerrada d’algun
tema relacionat amb la poesia, conversar sobre els seus
llibres o mostrar altres aspectes vinculats a la lírica. El
grup ha tingut l’honor de comptar, en el seu breu recorregut, amb els poetes Roger Costa-Pau, Sandra Domínguez
Roig i Joan Margarit. També han assistit com a convidats
Xavier Serra, qui va exposar en una conferència els aspectes històrics, socials i formals de les cantigues medievals
galaicoportugueses, acompanyat de Xurxo Romaní, compositor musical, que va interpretar diverses cantigues de
temàtica eròtica amb instruments antics com la viola de
roda i el llaüt medieval.
Enguany, el grup de poesia Reversos té un calendari de
trobades mensuals amb la intenció de mostrar la diversitat poètica actual i dur a terme un recorregut pels poetes
clàssics, però, sobretot, amb la ferma voluntat de fer
d’aquest espai obert un punt de trobada per als amants
de la poesia.  Empar Sàez 
Més informació sobre el tema
 Propera trobada: 20 de març
 L’estrena de Reversos
 Reversos recita Vicent Andrés Estellés
 Reversos, primera sessió amb convidat
 Cantigues medievals eròtiques galaicoportugueses
 Màrius Torres, rellegit per Reversos
 Conversa amb Joan Margarit
 Resum d’activitats de l’any 2012
 Reversos Grup Poètic és al Facebook
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Poesia per encetar la primavera

Zoraida Burgos, l’autora del poema
traduït a 20 llengües

Només la veu
Emmudit el vent,
inventem el silenci, l’equilibri.
Només la veu, el poema,
atansa espais oberts,
acull el temps
–arena que sense pietat
llisca i no es detura–,
arrela l’instant, tan fràgil.
Només la veu, el poema,
desxifra la clau, el somni,
el so profund dels morts,
els signes ara obscurs de la mirada,
la ferida encesa dels amants,
la vermellor dels núvols
a trenc d’alba,
els contrallums opacs dels paisatges
i les llunes surant sobre les aigües.
Només la veu, el poema,
dissol els temps dels verbs,
sotmet l’oblit.
El vers reté als dits el gest,
el calfred intacte de la pell. 

Per estar ben informat
 Dia de la poesia catalana a internet
de la UOC
 Dia de la poesia catalana a internet
a Catalunya Ràdio
 Dia Mundial de la Poesia
 Dia Mundial de la Poesia a les Nacions Unides

La primavera és a tocar i comença
amb un esclat de poesia que contagia d’entusiasme l’esperit.
Aquesta efervescència poètica s’iniciarà el dia 17 de març a les xarxes
socials. La Universitat Oberta de
Catalunya (UOC) és la impulsora,
amb la col·laboració d’altres entitats
com Catalunya Ràdio o el Consorci
per a la Normalització Lingüística, de
la celebració del III Dia de la poesia
catalana a internet i fan una crida
conjunta per tal «d’emplenar la xarxa
de versos catalans i fer visible a la
xarxa la qualitat i la vitalitat de la
poesia catalana i mostrar que és una
poesia valorada i estimada pels seus
lectors».
Us proposem que hi participeu a
través del Twitter piulant versos i
enllaços sobre poesia catalana amb
l’etiqueta #jollegeixo. També ho
podeu fer compartint els vostres
versos tant a Facebook com a Google+ a l’esdeveniment que s’ha creat
per aquesta ocasió. Si teniu blog, hi
podeu escriure una entrada sobre
poesia catalana i, si voleu, podeu
informar a lletra@uoc.edu per tal
que enllacin aquesta entrada des del
web de lletrA. D’aquesta manera hi
podran accedir més lectors.
Una celebració mundial
Hi ha tot un seguit d’activitats que
ens prepararan per a la festa grossa,
la del dia 21 de març, el Dia mundial
de la poesia. Aquesta festa que, com
indica el seu nom, se celebra arreu
del planeta, sorgeix de la proposta
feta per la UNESCO l’any 201 amb la
finalitat de sacsejar les consciències i
d’endolcir, si és que es pot, les injustícies. Mai no fa mal una dosi de
bellesa i de reflexió.
Des de l’any 2008, com a iniciativa de
les institucions catalanes, Catalunya
se suma també a donar la benvinguda a la primavera de la mà de la poesia. Hores d’ara, el poema de Zoraida
Burgos, escrit expressament per a
aquesta celebració, ja s’ha traduït a
una vintena de llengües i hi ha pro-

gramats diversos actes a més de
seixanta poblacions d’arreu del Principat. Podreu trobar detallada la
graella d’activitats al blog informatiu
del Dia Mundial de la Poesia. Vénen
ganes d’apuntar-se al recital poètic
que tindrà lloc als Jardins del Palau
Robert i escoltar poemes recitats per
l’actriu Sílvia Bel, però també ve de
gust adoptar una postura més activa,
demanar la cooperació de les muses i
escriure un poema.
Qualsevol que se senti poeta pot fer
la seva aportació i l’organització penjarà el poema al blog. Hi ha algun
poeta relataire que ja s’ha avançat a
la primavera i ha participat. Si tafanegeu una mica, podreu llegir poemes
de Francesc Arnau, Joan Abellaneda,
Núria Niubó, Marc Freixas, Aurora
Marco... però falten molts més poemes. En aquest cas, com es diu sempre en les competicions esportives, el
que compta és la participació, fer
evident que la nostra llengua i la
poesia s’avenen d’allò més.
També podeu optar per gravar un
vídeo llegint els vostres propis poemes o els del vostre autor o autora
preferits i enviar-lo a l’organització. A
més de penjar-lo al blog, també ho
faran al canal de Youtube.
L’adreça per enviar el vídeo és:
comunicacioilc.cultura@gencat.cat

Una celebració més íntima
I si teniu ganes de viure la poesia en
bona companyia, el grup Reversos
ha previst per al dimecres 20 de
març una marató de poesia oberta a
tothom on podreu llegir els vostres
poemes i poemes d’altres autors.
Trieu l’opció que més us agradi per
encetar amb bon peu la primavera. 
Mercè Bagaria 
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Silvia Armangué guanya amb “Estats del metall” el V Certamen de Poesia Paraules a Icària

Premi a una veu amb caràcter

Sílvia Armangué va rebre el premi de

Els tres premiats en el Certamen Paraules a Icària. D’esquerra a dreta,

mans de Eduard Freixedes, el regidor del

Rafael Poveda, en la categoria El cistell; Sílvia Armangué, en la categoria

districte de Sant Martí.

Ritmes i Jesús Ballaz, en Relats.

Que la Sílvia Armangué ha guanyat un premi de poesia important a hores d’ara ja ho sap tothom a l’ARC i qui no ho sap és
perquè és despistat de mena. Tot i així, per als despistats, només cal que enllaceu amb el blog de l’ARC o bé amb la revista
Lo Càntich on trobareu una crònica detallada. El que volíem era
que la premiada ens parlés una mica de què és Estats del metall, el poemari que va embadalir el jurat, que el va triar per
absoluta unanimitat, que ens parlés dels poemes que el poeta i
rapsode Eduard Miró va triar curosament per delitar el públic
assistent. Volíem saber d’on li surten imatges tan belles com
«amor de lluna tatuada a la pell dels marges de salobre, al cantó blanc de l’estela del metall». A la Sílvia no li agrada gaire,
diria que gens, sentir-se el centre d’atenció. Tot i així, li vam
poder arrencar algunes respostes, respostes que li agraïm profundament, perquè aquell era un dia per gaudir amb la família i
els amics i no per ser interrogada.

Estats del metall
La Sílvia ens explica que Estats del metall és un conjunt de poemes escrits al llarg de set anys. Aquests poemes «parlen sobretot de la impermanència de les coses físiques i de les emocionals i de la meva manera d'enfrontar-me a les pèrdues. He sentit al llarg de la vida que no m'adapto als canvis i aquests poemes els he escrit per intentar posar una mica d'ordre al meu
caos interior. No puc comprendre les causes de les meves pors,
angoixes o nostàlgia, però puc donar-les-hi forma, treure-les de
la foscor inquietant de la memòria, i aquest intent m'alleuja.
Faig servir metàfores, perquè les imatges que s'adapten als
meus sentiments sempre són més "dolces", més assumibles,
que allò que sento en realitat. Les paraules són un bàlsam.
Els animals formen part dels meus records, i m'hi sento molt
identificada, per això en parlo molt sovint. No m'interessa l'autoanàlisi, crec que és un cabdellar inútil; les persones som re-

sultat de milers d'avinenteses, des de l'olor primera que ens va
impregnar fins al vent que ha bufat aquesta nit, i que voler
descobrir el "món" en relació a un mateix és perdre el temps.
En aquest sentit m'identifico amb el sistema de "xarxa" que
defineix actualment les nostres relacions: no hi ha un dalt i un
baix, o una piràmide; hi ha una constant tramesa de missatges
cap a totes bandes. Això genera una generositat en idees i pensament, un diàleg que s'assembla molt al científic. Contínuament hi ha d'haver connexions entre descobertes i savieses, si
no la ciència es replega i mor.
M'agrada la natura i saber coses sobre les interaccions entre
formes de vida. Se'm escapa la matemàtica i la física i això em
dol molt, perquè sense entendre una mica d'aquestes ciències
no és possible acostar-me a les bases primeres del món on vivim. Sobre els poemes, els he agrupat per "temes": cada un és
un poema deslligat dels altres, però he procurat que cada capítol tingui una cadència similar».
«Els poemes són còpies pàl·lides del meu interior»
De fet, la cadència del vers és una de les característiques que
van apuntar des del jurat a l’hora d’atorgar el premi, un ritme i
un llenguatge molt particular que defuig els tòpics. No podem
evitar preguntar-li com l’aconsegueix. La Sílvia s’ho rumia una
mica i després ens diu que no sap explicar com fa els versos i
afegeix: «Sempre sorgeixen d’imatges recurrents, de somnis, de
vivències que em persegueixen. Intento posar en paraules el
“paisatge” que percebo. Aquests quadres sempre tenen colors,
moviment, olors i sons, i per això m’és difícil explicar-los. Mai
no aconsegueixo plasmar en detall allò que sento, perquè les
paraules són limitades. Sempre em sembla que els poemes són
còpies pàl·lides del meu interior, però no tinc altres eines que
aquestes, no en sé fer servir d’altres. Voldria haver estat capaç
de compondre música, però no en sé; i després de la música, el
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que m’ha commogut més són els llibres. Així que intento explicarme a través de les paraules».
«La meva catarsi ha estat simplement viure»
De sobte em vénen al cap les paraules del president del jurat que
deia que al poemari hi podem trobar com el temps ha fet una operació de catarsi. Li pregunto a la Sílvia si hi està d’acord. S’afanya a
respondre que sí, i que no només el temps fa aquesta operació.
«També resulta catàrtic –diu– el reconeixement, el fet d’assumir els
canvis. No em puc enfrontar a tot, ni comprendre els motius, ni
entendre el món, però sí puc veure que he canviat, que la gent
m’ha ensenyat coses com la compassió, l’estimació, el respecte, la
valentia. Quan no has viscut molts anys ets superb, jutges coses que
no has experimentat. En fer-te gran t’adones que no pots parlar
sobre les coses que no saps, que has de ser humil, que el que pensaves que era blanc o negre tenia molts tons de gris i que fins que
no et trobes ficat en una situació no pots saber les forces que tens
per afrontar-la. Jo crec que la meva catarsi ha estat, simplement,
viure els cinquanta-dos anys que tinc».
El millor regal per algú que escriu
Hi ha preguntes del tot òbvies, però que és inevitable fer-les, s’escapen totes soles com si tinguessin vida. I va ser en aquest punt
quan es va escapar allò de: què significa per a tu haver guanyat
aquest premi? La resposta del tot contundent: «Molta alegria. Penso en els poetes que m’han llegit i que s’han decidit a donar-me el
premi: em sento molt honrada. Fa molt temps que escric i em presento a pocs certàmens. Que s’hagin fixat en la meva manera d’escriure em fa una gran il·lusió, que persones reconegudes en el món
literari em donin aquest vot, que em publiquin un recull, és el millor
regal que em podien fer, perquè és el regal a què aspira qualsevol
que escriu».
Una altra pregunta absolutament tòpica ho reconec, però que també es va escapar: però, tu ets més de prosa o de poesia? I la resposta de la Sílvia encara més contundent que l’anterior: «Jo sóc prosista. M’agrada la prosa, devoro llibres en prosa. En canvi, llegeixo
poca poesia perquè en general em costa connectar-hi. I també m’agrada més escriure en prosa. M’agrada explicar fil per randa i amb
detalls tot el que m’invento o sento, i la poesia, en aquest sentit,
em resulta insuficient. La poesia pot captar un flaix, una espurna de
pensament, però per explicar-me com vull necessito moltes pàgines».
Al calaix de la Sílvia què hi ha?
Com amagar que una és tafanera de mena! Sort que la Sílvia és una
de les persones més amatents que conec i, tot i que això de voler
ficar el nas no acabi de fer-li el pes, m’explica que està escrivint un
relat llarg sobre un edifici i el món que s’hi cou a dins. «És com un
experiment, un conjunt d’interaccions gairebé isolades de l'exterior, com un formiguer. L’edifici és la meva carcassa –especifica–,
com un cos sobreposat, més fort i més insonoritzat. Em costa molt
d’escriure. Vaig molt lenta. Vull fer servir les paraules adequades.
De moment l’he batejat com Negra és la pluja». I em confessa que
li agrada molt, que també és una catarsi escriure aquest relat, que
no té cap presa per acabar-lo, que l’escriu per plaer. «Per plaer»,
repeteix i em fa un gest com per dir prou preguntes per avui que el
cava és més bo fresquet i em ve de gust brindar amb la família i
amb els amics relataires, i jo em quedo amb les ganes de saber més
coses de la pluja negra que té al calaix.  Mercè Bagaria 
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A la seu del districte de Sant Martí, minuts abans
de començar l’acte d’entrega de premis de Paraules a Icària.

Sílvia Armangué, després de rebre el premi, va dir
que la poesia serveix per interpel·lar-se a un mateix, per endreçar els sentiments, per entendre’s.

Per a l’ARC és un goig immens veure que els seus
associats no tan sols escriuen sinó que també

obtenen recompenses per allò que escriuen. Així,
doncs, va ser una tarda màgica per a tots els relataires que érem amb la Sílvia, com si el premi fos
una mica nostre també. 
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M. Victòria Lovaina presenta “Pell de gat”, premi Soler Estruch de narrativa curta

Isidre Grau va llegir un fragment del conte titulat
Pell de gat, que dóna nom a tot el llibre.

De M. Victòria Lovaina, Isidre va dir que la seva
escriptura era lleugera i profunda.

Disset històries fantàstiques
Cerdanyola del Vallès, dimecres 13 de març. A dos quarts
de vuit de la tarda, plou i fa una mica de fred. Penso que
és un dia poc propici per fer la presentació d’un llibre.
Però estic ben equivocat. A la sala Enric Granados, habitualment sala d’exposicions, s’hi percep força caliu humà.
Les pintures i les escultures conviuen amistosament amb
el públic que vol compartir amb la M. Victòria la presentació del seu tercer llibre en solitari, el tercer premiat. En
aquesta ocasió, amb el premi de narrativa curta Soler i
Estruch, de Castelló de la Ribera.
Arribo amb temps per xerrar amb la M. Victòria. Ella va
néixer a Barcelona, però viu i treballa des de fa temps en
un institut a Cerdanyola i m’assegura que escriu per plaer,
perquè s’ho passa molt bé, només pateix una mica si ha
de passar les tisores de podar un cop acabada una història, però que si cal ho fa.
A dos quarts en punt, entra Isidre Grau, l’escriptor i el
mestre de solvència contrastada, de les seves classes han
sortit escriptors de pes. Qui el coneix, sap que deu haver
fet una dissecció minuciosa del llibre i del gat i tot. L’Isidre
i la M. Victòria es coneixen de l’Ateneu Barcelonès, quan
ella, a l’any dos mil, va fer un parell de cursos de novel·la.
Escriptura alada
Mentre el públic s’acomoda faig unes quantes fotografies.
Calculo que hi deu haver una seixantena de persones.
L’Isidre sense preàmbuls comença la seva intervenció
amb la lectura de la contraportada i un fragment del primer conte. Acabada la lectura, l’Isidre fa referència als
tres llibres que ha escrit l’autora i cada un amb un registre
diferent, cosa que la converteix, de moment, en imprevisible i d’un alt nivell literari. Malgrat que el llibre està
repartit en disset històries diferents, l’Isidre explica que
són unitats que diuen coses amb sentit i que ens deixa en
suspens per ser entesa la novel·la en la seva totalitat. El
fet de ser imaginari el lloc on se centra l’acció no resta
nivell en la narració perquè està escrit d’una manera que
capta el nostre interès. Aquell lloc fruit de la imaginació
de l’autora és Vilamoix, un nom que ja ens indica que els

gats hi són presents. I referint-se a l’escriptura de la M.
Victòria diu que és alada, que es pot llegir com si fos un
somni, que és lleugera i, alhora, profunda. I que encara
que la història transcorri en un poblet no té res a veure
amb un drama rural. I encara llegeix un altres tros del
primer conte i dóna pas a dues noies, dues alumnes de la
M. Victòria: la Paula i la Noèlia que llegeixen fragments de
dos contes més.
«La pell, frontera entre el jo i els altres»
En el seu torn, M. Victòria ens explica com li va venir la
inspiració. Va ser mentre observava com un nen donava
menjar a uns gats del carrer. Assegura un cop més que,
sobretot, s’ho volia passar bé escrivint. Reconeix que és
de naturalesa precipitada (qui ho diria!) i que es va sentir
atrapada per la història. També explica que Vilamoix és
un món de dones fortes, on els homes són més febles i
passius (pobrets, afegeix ella). L’arribada del circ ho trastoca tot a Vilamoix. Això passa poc abans d’esclatar la
guerra. El temps històric és important, però també ho és
el meteorològic: un dia de vent marcarà la segona arribada del circ (el vent que té la capacitat de transformar les
relacions) i quan, seixanta anys i set mesos després, el circ
torna a trepitjar Vilamoix ho fa sota la neu, una neu que
deixa una capa de gel, com si fos una pell freda.
«La pell és la frontera entre el jo i els altres, i és de la pell
d’on brollen els desitjos», ens diu l’autora. I també ens
parla de tatuatges, però no vol descobrir més perquè hi
ha emocions que no es poden anticipar.
Afirma sentir-se còmoda amb el to líric emprat i que treballa en dues històries noves, les dues alhora, però no es
moment d’avançar-les, sinó de celebrar que Pell de gat ha
començat a caminar sola i això s’ha de remullar amb un
gotet de mistela i unes delicioses llengües de gat. Abans
de tastar-les, faig cua perquè em signi el llibre, davant hi
tinc una mare amb la seva filla. La mare és una exalumna
de la M. Victòria. Darrere, hi ha una amiga de la infantesa.
La cua és llarga. A fora ja ha deixat de ploure.  Ferran
d’Armengol 
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Relataires en Petit Comitè
El Petit Comitè sona per primera vegada a la sintonia de
Ràdio Voltregà, l'emissora de Sant Hipòlit de Voltregà, el
dissabte 15 d'Octubre del 2011. Aquest programa va ser
l'evolució del magazine radiofònic A l'ombra, que havia
amenitzat els migdies dels diumenges a l'estiu. Des d'aquesta temporada, es pot escoltar també a Ràdio Ona
(107.4), l'emissora municipal de Torelló. Per tant, el magazine impersonal i transferible es pot escoltar els dissabtes a les 4 de la tarda a les dues ràdios osonenques, a
part de diverses redifusions.
Els presentadors del programa són Sergi Marcos i Marta
Culí, amb l'ajuda de diferents col·laboradors i seccions:
psicologia, sexologia, política, actualitat, dret, humor,
poesia...
Poesia que sigui propera a l’oient
Poesia ets tu és el títol de la secció de poesia del Petit
Comitè, que condueix la poetessa voltreganesa Bruna
Generoso. L'objectiu d'aquest espai literari és fer que la
poesia sigui propera a oients i possibles lectors. Per aconseguir-ho, seguim el fil de la història i ens aturem en diferents èpoques, per tal d’entendre la poesia des de períodes passats i esbrinar les interpretacions dels poemes
d’autors diversos. A part de la nostra voluntat de difondre la història de la poesia, també donem a conèixer poetes actuals, emergents, per ajudar-los a difondre la seva
obra.
Al llarg de la secció, hem entrevistat relataires i escriptors
que han publicat llibres, tant de poesia com de narrativa.
Hem parlat amb Sergi G. Oset, que va presentar-nos el
seu llibre de microrelats Paràsits mentals; amb Gabriel
Salvans, de Sant Hipòlit de Voltregà, que va comentar
amb nosaltres el seu poemari Carallot; amb Jordi Buxaderas, de Vic, que va venir a parlar-nos del seu recull La
col·lecció immaculada; i també amb el poeta de Riudebit-

lles Marc Freixas, que ens va explicar la seva experiència
amb el micromecenatge de Verkami a l’hora de finançar
projectes i publicar llibres, com el seu recull El llarg camí
d’escriure.
El valor terapèutic de la poesia
Per la seva banda, el poeta de Centelles Dani Ferré va
venir a l’emissora a explicar-nos el valor terapèutic que
pot tenir la poesia a l’hora de conviure amb malalties
com l’esquizofrènia. Així mateix, Laura Ropero, de Vilafranca del Penedès, va comentar amb nosaltres la seva
participació en el poemari col·lectiu Tensant el vers i en
un CD de poemes musicats pel grup Brou.
A banda de les entrevistes, sempre hem volgut llegir en
antena els relats que ens fan arribar els oients a través de
l'adreça electrònica. Així doncs, hem difós textos de diferents autors d’arreu del territori català, com el poeta de
Xeresa Ramon Navarro Bonet, l’escriptor de Tortosa Jesús M. Tibau, el poeta taradellenc Jaume Prat Espelt,
l’escriptor de Portbou Enric Roca Perich, o les escriptores
barcelonines Montserrat Lloret, Anna Masip i Imma Fuster, entre d’altres.  Equip del Petit Comitè 

Ràdio Voltregà
(107.8 o www.radiovoltrega.com)
(a/e: elsquatregatsalaradio@gmail.com)
El Petit Comitè és a les xarxes socials per poder
interactuar amb els oients:
té pàgina al Facebook i piula a Twitter:
@ptitcomiteradio.
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MICRORELATS AMB IRA

Bases del concurs
SELECCIONATS DEL MES DE MARÇ:
 Ventura - Sílvia Armangué “allan lee”
 La Creació - “Senyor Tu”
 La ira del cel - E. Viladoms
 Facund, l'iracund - Joan Gausachs
 La taca vermella - Carles Ferran

Per sort, febrer és un mes curt i la
ira que els relataires han descrit en
els relats a concurs ha pogut ser
finalment controlada. No ha arribat
la sang al riu. Ben cert és que el
jurat no ho ha tingut fàcil per triar
entre les trenta-vuit històries presentades, en les quals hi podem
trobar ira irònica, ira continguda, ira
venjativa, ira divina... No es tracta
de fer un inventari, però val la pena
dedicar una estoneta a comprovar
el ventall d’arguments tan diversos i
amb finals força sorprenents.
Si a dia d’avui no sabeu o no recordeu quins han estat els relats escollits pel jurat com a més representa-

tius de la ira, només cal que cliqueu
sobre el títol. Recordeu que cap
relat dura més de dos minuts, per
tant deu minuts de bona lectura
que us faran morir d’enveja, que
d’això es tracta aquest mes de
març. No, no de morir sinó de concursar amb un pecat capital absolutament desagradable i que fa tornar
verd a qui gosa cometre’l.
I amb una bona dosi d’enginy i fora
de concurs, val la pena que dediqueu quatre minuts a escoltar
aquest relat de Maria Teresa Galan
(Materile) emès en el programa Vols
llegir relats?, en la veu de Mireia
Rubió: A vegades et vols morir. 

UN CONCURS SOLIDARI

Convocatòria
Data d’inici: 15/04/2013
Data final: 15/07/2013
Bases del concurs
Blog de la convocatòria
A l’agenda de l’Any Espriu
L’Any Espriu
La Marató de TV3 2013

L’any 2011, la Marató de TV3 es va
dedicar a recaptar fons per al transplantament i regeneració d’òrgans i
teixits. Coincidint amb aquest fet, a
l’ARC es va gestar una proposta
associativa i solidària per tal de
contribuir a la recaptació. Així va
néixer Poemes per a La Marató,
que va aplegar poemes d’arreu del
país i va comptar amb artistes plàstics de totes les procedències. El
resultat va ser espectacular: un
poemari amb 152 autors i un CD
que recull totes les obres plàstiques
presentades.
El nou projecte
L’any 2013, coincidint amb la commemoració del centenari del naixement de Salvador Espriu i dels actes
de celebració que ja s’han engegat
de manera oficial, l’ARC, en estreta
col·laboració amb la revista Lo Càntich i amb el suport de la pàgina de
Relats en Català, ha posat en marxa
un projecte molt ambiciós que necessita de l’ajut de molta gent, de
fet necessita de la col·laboració de
tots vosaltres.
Es tracta d’unir la celebració de
l’Any Espriu amb la causa solidària

de La Marató de TV3 que, enguany,
en la 22a edició, està destinada a les
malalties neurodegeneratives i a
afavorir la recerca per fer tal que els
afectats gaudeixin d’una millor qualitat de vida. I com es pot unir una
celebració amb la lluita contra la
malaltia? D’una manera molt senzilla: amb un poema il·lustrat.
A partir d’un vers d’Espriu
El poema que qualsevol de nosaltres
escrigui, a partir d’un vers del gran
poeta Salvador Espriu, es traduirà
en una donació a La Marató. Els
dibuixos que es facin per il·lustrar
un poema es traduiran en una donació. Com? Amb els poemes seleccionats, amb les il·lustracions seleccionades es farà un poemari. Els beneficis que es derivin de la venda
del recull aniran destinats a aquesta
causa humanitària.
Des del 15 d’abril fins al 15 de juliol,
podeu enviar les vostres aportacions. Consulteu les bases, deixeu que
la inspiració faci via i col·laboreu. És
una bona manera de posar en pràctica les paraules d’Espriu: «Ens mantindrem fidels per sempre més al
servei d’aquest poble». 
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LES CITES DE L’ARC
Amb l’arribada de la primavera, a
l’ARC se’ns encadenen les celebracions una darrere una altra. I és qüestió que feu una forat a les vostres
agendes.
La primera de les reserves és per a
l’entrega de premis del Concurs ARC
Catarsi que tindrà lloc el dissabte 16
de març. Consulteu l’enllaç on hi
trobareu tots els detalls. Potser
encara sou a temps de canviar els
plans de dissabte i anar cap a Sant
Celoni.
Segona oportunitat
La segona és per a la presentació del
número 8 de la col·lecció Relataires,
el recull Segona oportunitat, que
conté vint-i-quatre relats seleccionats en el concurs de narrativa breu
del mateix nom. L’acte de presentació es durà a terme el dia 13 d’abril
a la sala d’actes de la Biblioteca de
la Sagrada Família. Aprofitarem la
data per celebrar anticipadament
Sant Jordi, per posar una bona dosi
d’imaginació a la vida. No us ha
d’estranyar gens si us trobeu que
alguns dels vostres personatges
tenen vida pròpia i, sense consultarvos-ho, demanen segones oportunitats pel seu compte. De moment, a
la llista sembla que hi tenim un dimoniet al·lèrgic, un inspector de
policia, una escriptora sense inspira-

ció, un torero que vol deixar viure
els toros, un assassí per encàrrec... I
tots fent cua en una agència que
ben bé podria ser de col·locacions. I
fins aquí puc explicar per a no desvetllar-vos més sorpreses. No serà
com anar al TNC, però hi haurà teatre de la mà d’un grup d’actors i
actrius que frisen ja per donar, als
vostres personatges, l’oportunitat
de trepitjar un escenari.
En honor de la poesia i la llengua
La tercera reserva és per al dia 11 de
maig. Coincidint amb la Setmana de
la Poesia que cada any se celebra a
Barcelona, tindrà lloc la final del
Concurs de Rapsodes. Els nou finalistes –si encara no ens has enviat el
teu enregistrament afanya’t que
temps fins el 31 de març– recitaran
davant del públic que es congregarà
a la sala d’actes de la Biblioteca de
la Sagrada Família. Aquell mateix
dia, presentarem L’estimem perquè
és la nostra, un recull de poesia i
prosa fet amb l’ànim de posar de
manifest la riquesa de la nostra
parla, tot reproduint algunes de les
variants dialectals de la llengua catalana.
I en totes aquestes cites literàries,
no hi faltarà després un bon dinar
de germanor per gaudir de la bona
companyia de la família relataire. 

Entrega de premsis Catarsi:
16 de març

Segona oportunitat: 13 de abril
Biblioteca de la Sagrada Família

L’aigua font de vida
I encara teniu una cita més que
no podeu oblidar. El dia 15 d’abril finalitza el termini de presentació de relats al Concurs
ARC de contes infantils, amb
l’aigua com a temàtica. Si no
teniu idees, compteu que des de
la Comissió de Concursos de
l’ARC mirarem d’esperonar la
vostra imaginació tant com
puguem. 
Consulteu les bases aquí

Final Concurs de Rapsodes
Estimem perquè és la nostra
21 de maig
Biblioteca de la Sagrada Família
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L’APARADOR
Catàleg de monstres

Catàleg de monstres
Gènere: Microrelat
Autor: Jordi Masó Rahola
Editorial: Marcòlic
Primera edició: març de 2012
ISBN: 978-84-8090-460-5
Format: paper
Preu: 14 €

Sinopsi:
Heus aquí un recull de noranta-un
microrelats on hi conviuen la fantasia i
l’humor. El llibre es divideix en tres
parts. En la primera, La parada dels
monstres, hi desfilen fantasmes, vampirs, zombis, homes-llop i tota la fauna
característica de la literatura i el cinema fantàstics.
Jordi Masó Rahola (Vladimir)
Els contes infantils prenen el protagonisme en la segona part, titulada L’hora del pati. Mentre que en la tercera, Les veritats ocultes, els fets fantàstics,
extraordinaris o inversemblants irrompen en la vida quotidiana.
Altres publicacions de l’autor:
 Els reptes de Vladimir, (Bubok, 2009).
 El blog La bona confitura

Donzelles de l’any 2000

Antologia a cura de Noèlia Díaz Vicedo i Sandra D. Roig

Donzelles de l’any 2000
Gènere: Poemari
A cura de Noèlia Díaz Vicedo i Sandra D. Roig
Editorial: Mediterrània
Primera edició: febrer de 2013
ISBN: 978-84-9979-141-8
Disseny de coberta: Cristina Serrano
Pròleg: Montserrat Abelló
Epíleg: Anna Aguilar-Amat
Format: paper/e-book
Preu: 18,-€/7,5,-€.

Sinopsi:
Maria Antònia Salvà es dirigia el 1934 «A les donzelles de l'any dos mil» sense imaginar que, gairebé vuitanta anys més tard, les dones poetes del seu
país reivindicarien, prenent aquest vers com a ensenya, la pertinença a una
mateixa tradició literària. Procedents d'arreu dels Països Catalans i nascudes
al voltant del 1970, les dones poetes aplegades en aquesta antologia estableixen un diàleg amb les generacions que les precedeixen i miren el futur
amb decisió.
En el recull hi podrem trobar poemes d'Anna Cinzia Paolucci, Aurèlia Lassaque, Begonya Pozo, Christelle Enguix, Fàtima Anglada, Glòria Julià Estelrich,
Irene Verdú, Isabel Garcia Canet, Jèssica Pujol, Joana Navarro, Laura Dalmau, Maite Brazales, M. Antònia Massanet, Mireia Calafell, Mireia Companys Tena, Mireia Vidal-Conte, Montserrat Costas, Noèlia Díaz Vicedo, Raquel Estrada Roig, Rosa Comes, Sandra Domínguez Roig, Sara Bailac, Sílvia
Bel Fransi, Sònia Moll, Teresa Bosch, Teresa Colom i Xènia Dyakonova i textos d'Anna Montero, Antònia Vicens, Josefa Contijoch, Maria Josep Escrivà,
Susanna Rafart i Teresa Pascual. 
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L’APARADOR
La ballarina cega de Sidi Bu Saïd i
altres relats en clau de lírica

La ballarina cega de Sidi Bu Saïd
i altres relats en clau de lírica
Gènere: Relats
Autor: Toni Arencón i Arias
Editorial: ARC - Lo Càntich
Col·lecció Camí del Sorral número 04
Primera edició: desembre, 2012
ISSN-EAN: 9772014303903 04>
Disseny de coberta: Toni Arencón I Arias

Sinopsi:
Aquest recull aplega una sèrie de narracions
curtes i proses poètiques que han viscut trajectòries divergents. Alguns d’aquests relats han
rebut l’honor de ser guardonats en diversos premis i concursos literaris, d’altres han estat publicats en diversos mitjans, però també hi ha uns
quants d’inèdits, que fins ara no havien viatjat
més enllà de l’esborrany oníric on havien estat
perfilats: un joc màgic, ple de lirisme, sensualitat, llegendes i fabulació, situat al delta del riu
Toni Arencón i Arias
vermell, entre el blau del temps, l’atzur de la
memòria i el blau ultramarí de la distància...
Amb il·lustracions interiors de: Esmeralda Vallverdú, D-Phhertmant, 'Teo'
Alfons, Clara de Jaume i Toni Arencón.
Relataire, traductor, poeta, pintor i editor de la revista Lo Càntich, podeu
trobar més exemples de l’obra extensa d’aquest artista al seu blog “La ploma
rovellada” i a la revista Lo Càntich 

Pròleg: Josep M. Fuster I Grau
Format: paper /e-book

Emocions pures i cegues

Emocions pures i cegues
Gènere: Microrelats, poesia
Autora: Jordi Buxaderas Arnau
Editorial: Color Marfil, S L
Primera edició: maig de 2010
ISBN: 978-84-613-8805-9
Disseny de coberta: Jordi Martínez, Gibet
Ramon Izern, Jordi Buxaderas
Pròleg: Bruna Generoso Miralpeix
Format: paper
Preu: 10 euros

Sinopsi:
Emocions pures i cegues està basat en les
emocions més bàsiques i pertorbadores des
del meu punt de vista de l’autor. En total són
cinc capítols: por, desig, tristesa, dolor i ira.
Cada capítol comença amb una fotografia
seguida d’un microrelat i, a continuació, els
poemes relacionats amb la corresponent
emoció. L’últim dels poemes és una barreja,
com si totes les emocions caiguessin dins
d’una espiral. És un llibre coral, ja que està
narrat per tres personatges: Isaac, Amanda i A RC és Justinià Baviera
Jb, per tant és força intersexual.
Emocions pures i cegues és el tercer llibre de l’autor que va començar amb
Fugint de la foscor, després va venir Natura desintegrada. De fet, els va
escriure pràcticament seguits ja que els va publicar entre 2007 i 2010. Una
trilogia poètica que li ha permès experimentar també amb la imatge, ja que
els tres llibres inclouen poesia visual, com a mínim a la portada. L’autor
assegura que li agrada filosofar quan escriu i «transmetre un missatge molt
clar que d’alguna forma aconsegueixi tocar el cor del receptor, ja que per
mi és important mantenir una relació d’emissor-receptor».
Altres publicacions de l’autor:
 Fugint de la foscor (2007) i Natura desintegrada (2009), Color Marfil SL.
 La col·lecció immaculada (2012), autoedició.
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No veig sinó infinit per totes les finestres

Enfilant finestres
Blog de poesia i fotografia
d’Empar Sáez i Ferran d’Armengol

Sóc col·leccionista
d’ulls clavats a la pedra,
de l’esguard estàtic,
del brill encès que parpelleja
en la nit més cega,
i es mira endins.
Empar Sáez

Enfilant finestres és un blog per
recrear els sentits més exigents.
Pel que fa a la imatge, he pogut
comptar cent quaranta-cinc fotografies de finestres de diverses
procedències, des de indrets perduts de Catalunya a Finlàndia,
d’Estats Units a Txèquia; guanyen,
però, les finestres italianes i les
barcelonines per una majoria aclaparadora.
N’hi ha de senyorívoles, de decadents, de florides, amb porticons
acolorits, amb els vidres trencats,
de pedra, de fusta, enreixades,
tancades, obertes, fosques, diàfanes, imaginades, silents... I per
cada finestra un poema.
Poetes per llegir i rellegir
Pel que fa als poetes, el repertori
és llarguíssim. Tan sols dos o tres
noms es repeteixen. Hi trobo
noms com Baudelaire, Mallarmé,
Kavafis, Cernuda, Lorca, Plath,
Yourcenar, Salvat-Papasseit, Foix,

Margarit, Vinyoli, Maria Mercè
Marçal i el meu admirat Pavese (la
nit sofreix i anhela l’alba / oh pobre cor que et sobresaltes) que té
la virtut de commoure’m sempre,
encara que hagi llegit el poema mil
vegades. Entre tants noms, també
hi ha un raconet per a Teresa Serramià, per Sandra Domínguez
Roig, noms que ens són molt més
propers. I no continuo, perquè no
els podria pas citar a tots encara
que volgués.
Invitació al gaudi
La combinació fotografies d’una
plasticitat exquisida i de poemes
contundents i profunds és la que
produeix una sacsejada als sentits,
la que convida a la reflexió, al gaudi de la bellesa o totes dues coses
alhora. No és d’estranyar, doncs,
que el blog tingui visitants d’arreu
del món, d’Estats Units n’hi ha un
munt. Què feu vosaltres que no us
enfileu a les finestres? 

Vols convertir-te en un escriptor de debò?
Us recordeu de la «bombera
d'RC»? D'una tal EmmaThessaM?
¿D'una relataire que, quan menys
t'ho esperaves, et sortia amb una
proposta esbojarrada, digues-li
«repte», «relats en cadena o «5è
aniversari de RC»? Era jo. O sóc jo.
O encara sóc ella, almenys en part.
Fa un any i escaig, les meves idees
de bombera em van portar a fer un
salt més enllà de Relats en Català i
l'1 de gener del 2012 vaig posar en
marxa una petita web: VullEscriure.Cat i «la Crida de la Quinzena»
és el buc insígnia de VullEscriure.
Cada primer i tercer diumenge de
mes, llenço una proposta per escriure i els cridaners tenen set dies
per enviar el seu text. Durant la
setmana següent, els autors han de
criticar, com a mínim, un text que

se'ls assigna de forma aleatòria. A
més a més, tothom pot votar pel
text «més ben escrit» i que «més
m'ha agradat». Qui envia més crítiques, i qui reuneix més vots en
cadascuna de les categories, apareix en un lloc destacat de la web.
«De totes les crides aprenc»
I si amb la Crida de la Quinzena no
n'hi ha prou, sempre queden les
crides especials, com la «Crida Especial Sant Jordi 2012» el «Relatcrossing» o «Escriu la teva aventura».
No totes les crides han tingut el
mateix èxit de convocatòria, però
de totes n'he après alguna cosa. I
sabeu què m'ha fet especial
il·lusió? Descobrir el nom d'alguns
de vosaltres, relataires, entre els
participants de les iniciatives de la

A la pàgina web també hi

podreu trobar l’enllaç al blog i
un fòrum/cafè per escriptors.

web. Als que ja hi heu participat,
moltes gràcies! Als que encara no
ho heu fet, sigueu benvinguts a
VullEscriure.Cat, cridaners!  Tere
SM fundadora i editora de VullEscriure.Cat
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Poesia que surt de dins
Entre el desert i el cactus, d’Anna Cortils Munné

Agenda

La recomanació del Club de Lectura del mes de març ens la fa Albert Calls

Entre el desert
i el cactus és
un petit, sòlid
intens i magmàtic recull
de
poemes
d’Anna Cortils
(Barcelona,
1981), publicat per Meteora i guardonat amb el VII Premi de Poesia Joan Perucho Vila d’Ascó 2012, és un
llibre que ens reconcilia amb la poesia
catalana més actual i recent.
Dins la trajectòria d’aquesta autora barcelonina cal apuntar que resideix a Lisboa
des de 2009, on es dedica a la docència
del català, la traducció literària i la divulgació de la cultura catalana en aquest
país. Fins al moment ha traduït escriptors
portuguesos a la nostra llengua, ha treballat en edicions crítiques i col·laborat en
redaccions de diverses obres.
A Entre el desert i el cactus ―per cert,
amb un impagable pròleg de Ponç Pons―
parteix d’un fet com és l’injust i cruel
assassinat del poeta Salvador Iborra, amb
tota la força dolorosa que té la desconnexió forçada de qualsevol vida, però més la
d’un jove, força emergent estroncada de
la manera més vil.
Però en els marges del dolor, Cortils ens
sap acostar amb una pulsió sincera a
paisatges i ciutats, universos literaris,
presències i absències d’un món en perpètua destrucció i regeneració, el de sempre, que la vida moderna n’ha accelerat
una percepció abassegadora.
L’autora d’aquest llibret petit, breu, in-

tens, necessari… ―no hi calen més poemes― pertany de ple a la generació 2.0,
la que ha viscut el món global, la del lliure
mercat i les xarxes socials, la dels avions
low cost per anar a l’altra punta del
món… al mateix temps és la de l’atur,
l’exili forçat per haver de treballar allà on
sorgeix l’opció, la de les condicions contractuals ultrabrossa, també, com diuen,
la generació més ben preparada intel·lectualment que mai, la de la desfeta
social i la crisi en totes les seves formes,
la que en aquests moments està al cor de
la diana.
Per això més enllà de les circumstàncies
que el motiven, aquest és un llibre també
generacional, poesia de la ràbia, del crit i
del clam, de la impotència davant la injusta mort d’una persona jove, però també poesia que ens parla de l’amor com a
redempció, de les ciutats com a espai
vital i de les persones i la literatura com a
bombolles d’oxigen, necessari per a viure
el dia a dia; de l’assumpció dels altres,
que són en nosaltres per configurar una
única realitat espiritual que ens fa ultrapassar la matèria, per molt que els racionalistes a ultrança pensin que no, qüestió
de fe.
El crit i el clam d’Entre el desert i els cactus s’entrellaça amb un bon maneig de la
paraula i del poema, en la forma i en el
fons, amb un bagatge literari discret però
contundent, que penetra en la ment del
lector i amb justa mesura s’imposa en
cada vers per construir-nos una estructura literària d’una solidesa inusual, que
t’obliga a clicar el ‘m’agrada’ en cada
pàgina.  Albert Calls 
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22 de març
L’haiku en llengua catalana
Casa Àsia

Amb l’objectiu de reivindicar
l’interès que suscita, la riquesa i
la vigència d’aquesta forma
poètica, s’ha programat una
jornada dedicada al haiku que
tindrà lloc a la seu de la Casa
Àsia a Barcelona. La jornada
comptarà amb ponents de prestigi reconegut que analitzaran
el panorama tan complex de
l’haiku contemporani en llengua
catalana i hi reflexionaran. Com
a clausura de la jornada, hi haurà un recital d’haikus, amb la
participació d’autors que han fet
ús d’aquesta forma com August
Bover, Jordi Coca, Miquel Desclot, Dolors Miquel i Abraham
Mohino. Serà a les 19.30 h.
3 d’abril
Basaments catalogats,
poemari de Glòria Calafell
Espais Alchemika. 19.00 h

Amb motiu de la inauguració
dels Espais Alchemika, a la Biblioteca del Camp de l’Arpa, Glòria
Calafell presentarà el seu darrer
poemari Basaments Catalogats,
obra finalista del Premi Joan
Llacuna de poesia. La presentació anirà a càrrec de la poeta
Empar Sáez.

