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vespres en vers

CENTENARI DEL NAIXEMENT DE MANUEL DE PEDROLO

/.../ Potser algú parlarà de mi
i dirà de què està fet el meu silenci,

o potser jo mateix, un altre dia,
rebentaré aquestes reixes, potser.

MANUEL DE PEDROLO
 (Últims versos del poema Potser )



El cicle de recitals poètics VESPRES EN VERS arriba a la seva tercera edició, amb 
quatre sessions dedicades a la poesia en viu a la nostra ciutat. 
Per a nosaltres és un privilegi oferir aquests recitals amb els protagonistes del 
cicle, poetes de Lleida, i convidar-ne altres que no hi viuen i ens visiten a propòsit 
de la poesia. 
Sentir els versos de la pròpia veu de qui els ha creat sempre és una experiència 
gratifi cant perquè ens els regalen d’una manera molt especial, posant to i ritme a 
les paraules que crearen en solitari, de les quals ens en fan partícips de viva veu 
en cadascuna de les cites al Cafè del Teatre de l’Escorxador. 
La temporada començarà al març i acabarà al juny amb la participació dels poe-
tes Joan Margarit, Dolors Miquel, Carles M. Sanuy i Teresa Colom.
Escoltant en directe els seus poemes ens sentirem més endins de cada univers 
creatiu propi i els coneixerem més de prop gràcies als clips audiovisuals que pre-
cediran les seves lectures, com una aproximació a la vida i l’obra d’aquests es-
criptors. Més enllà de les lectures individuals de cada sessió, aquests audiovisu-
als romanen com una eina complementària que ens acosta als nostres creadors. 
Gaudiu, doncs, d’aquesta nova temporada de literatura en viu en aquests ves-
pres de primavera i versos.

Àngel ROS i DOMINGO

Alcalde de Lleida

Dimecres, 7 de març

Joan Margarit Des d’on tornar a estimar

Dimecres, 4 d’abril

Dolors Miquel Ànima blanca

Dimecres, 2 de maig

Carles M. Sanuy Tancat per inventari

Dimecres, 6 de juny

Teresa Colom Un canari en la neu
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