
Accés lliure a tots els espais però limitat a l’aforament de cada sala

Sala d’actes de la Biblioteca Pública de Lleida 

rbla. d’Aragó, núm. 10
25002 Lleida

Sala d’actes de la Facultat de Ciències de l’Educació. UdL

av. Estudi General, núm. 4 
25001 Lleida 

Sala Alfred Perenya. Regidoria de cultura

av. Blondel 64
25002 Lleida

Centre d’Art la Panera

pl. la Panera, núm. 2
25002 Lleida 

AC Hotel Lleida

c. Unió, núm. 8 
25002 Lleida 

Carlito’s Ham

c. Dr. Fleming, núm. 10
25008 Lleida

Cafè del Teatre de l’Escorxador

c. Roca Labrador, núm. 2 bis
25003 Lleida

Teatre Municipal Julieta Agustí (Espai 3)

pl. de l’Hort de Sta. Teresa, núm. 1
25002 Lleida 
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Lleida, aquella ciutat llunyana, pàtria emocional enyorada del nostre poeta 
Màrius Torres, es converteix aquest 2015 en una ciutat propera, en un destí 
amable per a la poesia.

Altres creadors de la paraula, també poetes com Màrius Torres, seran aco-
llits a la nostra ciutat just quan irromp la primavera.

Els dies 19, 20 i 21 de març els escriptors i escriptores convidats, de pro-
cedències diverses de l’Estat espanyol i més enllà, parlaran de poesia, di-
ran poesia, escoltaran poesia i la compartiran amb tots aquells ciutadans i 
escriptors de Lleida que vulguin unir-se a aquest destí comú de la paraula.

Propostes on els versos, la música i la paraula cantada, la reflexió entorn 
de la poesia seran els protagonistes de tres jornades intenses per a aquells i 
aquelles que estimin la literatura i la vulguin assaborir en la veu dels que es 
pregunten la vida i que tenen el do de transmetre els interrogants, les emo-
cions, les reflexions i els sentiments.

La nostra terra és fèrtil, prolífica en poetes i narradors de primera línia, ells 
i elles són la nostra aportació, des de la ciutat llunyana/propera, al conjunt 
del nostre país, el nostre patrimoni valuós.

Jaume Pont, un dels poetes lleidatans amb un pes indiscutible dins de la 
literatura catalana, i el conjunt de la seva obra poètica seran una baula que 
unirà tots els poetes que ens visiten en aquesta trobada excepcional, una 
oportunitat feliç de submergir-nos tots plegats, espectadors i participants, 
en el seu univers creatiu.

L’intercanvi sempre resulta enriquidor perquè sempre suma, tenim l’opor-
tunitat de viure’l de primera mà i arribar a destí, de la millor manera que 
se’ns acut, per la drecera de la poesia.

Que Lleida s’amari de primavera i de poemes aquests tres dies!

Que els poetes visitants quan s’allunyin després de la trobada, sentin Llei-
da més propera que mai, un destí on retornar. Sempre seran esperats i ben 
rebuts.

Àngel Ros i Domingo
Alcalde de Lleida

 I Festival Internacional de Primavera

DESTÍ POESIA
Km 2015

programa
Dijous 19 de març

20.00 Inauguració oficial de DESTÍ POESIA. Km 2015
20.30 Concert A través de Vinyoli a càrrec de Xavi Múrcia
23.30 Sessió golfa. L’(H)ORIGINAL amb DESTÍ POESIA. Presentació i 

lectura a càrrec de Josep Pedrals
Lloc: Cafè del Teatre de l’Escorxador

Divendres 20 de març

Poetes a l’aula 
9.00 Estel Solé explica Animals de Companyia als alumnes de l’Aula  

Municipal de Teatre
 Sofía Castañón llegeix versos al col·legi Episcopal
Mira’M i tasta’M
11.00 El turó de la Seu Vella amb DESTÍ POESIA
 Visita dels poetes convidats a la Seu Vella
12.30 Bodegues Cusiné amb DESTÍ POESIA
 Tast de vins de Bodegues Cusiné i recital In vino veritas a la Seu Vella
16.00 El Centre d’Art La Panera amb DESTÍ POESIA 
 Visita dels poetes convidats a la 9a Biennal d’Art Leandre Cristòfol
a disPosar

18.15 Atenció al públic en general per part dels poetes participants al  
I Festival Internacional de Primavera DESTÍ POESIA. Km 2015

Lloc: Hotel AC

20.30 Recital-Espectacle Lleida, la llunyana 
 Recital poètic en reconeixement a la trajectòria del poeta Jaume Pont. 
 Amb la col·laboració d’actors i alumnes de l’Aula Municipal de  

Teatre i direcció a càrrec d’Eduard Muntada 
Lloc: Teatre Municipal Julieta Agustí (Espai 3)

Dissabte 21 de març

10.00 Encontre de creadors. Amb la participació dels poetes convidats i del 
públic assistent. Modera: Francesc Parcerisas

Lloc: Sala Alfred Perenya de la Regidoria de cultura

Mira’M i tasta’M
13.30-14.30 Carlito’s Ham amb DESTÍ POESIA. 
 Lectura de versos a l’hora del vermut al Carlito’s Ham
20.30 Recital-Espectacle Km 2015 
 Amb Mohammed Bennis, Josep Borrell, Sofía Castañón, Marc Granell, 

Aurora Luque, Jaume Pont, Eduard Sanahuja, Estel Solé i Blanca-Llum 
Vidal. Direcció a càrrec d’Eduard Muntada

Lloc: Teatre Municipal Julieta Agustí (Espai 3)

pòrtic

Dimecres 11 de març

20.00 Els Rapsodes del Sícoris amb DESTÍ POESIA.  
Dins del cicle Nou mesos: nou(s) poetes

 Amb Francesc Pané i l’INS Manuel de Montsuar
Lloc: Cafè del Teatre de l’Escorxador

Dilluns 16 de març

19.00 La Biblioteca Pública amb DESTÍ POESIA. 21 x XXI. Poetes lleidatans 
contemporanis. Selecció, lectura i comentari a càrrec d’Eduard Batlle 

Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca Pública de Lleida

Dimecres 18 de març

19.30 La companyia Cassigalls amb DESTÍ POESIA. Entre l’herba i els 
núvols, recital audiovisual de Màrius Torres

Lloc: Sala d’actes de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UdL

Poetes convidats
Mohammed Bennis, Josep Borrell, Sofía Castañón,

Marc Granell, Aurora Luque, Jaume Pont,
Eduard Sanahuja, Estel Solé i Blanca-Llum Vidal 

Vistaires
Sam Abrams, Vicent Berenguer, Antón García,

Antonio Jiménez Millán i Josep M. Sala Valldaura

Comissaris
Xavier Macià i Àngels Marzo

Coordinació
Anton Not


