Petits contes
HORA DEL CONTE
DEDICADA A LA POESIA
16 de març / 11.30 h / Biblioteca Municipal
L’Anna Vicens dedica l’hora del conte d’aquest mes
de març a la poesia. Us proposa un recorregut per alguns contes que tenen com a eix central la fantasia i
la poesia.
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MARÇ
DE PARAULES
Programació març 2019
biblioteca / teatre municipal

AMB EL SUPORT:

Cine Club
EL AUTOR
DE MANUEL MARTÍN CUENCA
13 de març / 19 h / Biblioteca Municipal
Álvaro es separa de la seva dona, Amanda, una escriptora de best-sellers, i decideix afrontar el seu
somni d’escriure una gran novel·la. Però és incapaç;
no té talent ni imaginació.., fins que descobreix que
la ficció s'escriu amb la realitat.
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Exposició
CARLES FAGES DE CLIMENT.
L'ARCÀDIA EMPORDANESA
Del 8 al 21 de març / Biblioteca Municipal
L’exposició repassa els principals episodis de la biografia del poeta empordanès, alhora que mostra el
conjunt de l’obra literària de Fages de Climent en diversos apartats que palesen la diversitat i la seva prolífica capacitat de creació literària.

Recital poètic
RECITAL DE POESIA CANT I CANÇÒ
AMB ENRIC CASASSES i BLANCA LLUM VIDAL
21 de març / 21 h / Teatre Municipal

Recital poètic amb música
Poesia, cançons i aiguamolls
Ignasi Tomàs & Ian Sala
23 de març / 21.30 h / Teatre de Roses

Espectacle familiar
"POUEM POEMES”
DE PEPA CONTES
23 de març / 11.30 h / A la Biblioteca

Presentació del llibre de poemes
LIBRO DE SURCOS
DE DAVID RUANO
28 de març / 19.30 h / A la Biblioteca

Dos poetes de la força rítmica al servei de la fondària viva i en llibertat, dues poesies que
a vegades es toquen i fan saltar espurnes i a vegades se’n van un cap aquí i l’altre cap
allà per paisatges diferents d’un mateix món: el nostre. Dos timoners de la llengua que
naveguen fora golf, quan convé. Cançons d’alta mar i cants de terra endins, d’alta volada
i tocant de peus a terra.

Dos cervells empordanesos inclassificables es troben i en sorgeix una comunió genuïna
i innovadora: textos de Lorca, cançons Dalinianes, poesia d’aiguamolls i folk de regadiu.
No riureu, no ballareu, no cantareu. No us ho perdeu.

Per fer una audició de poesia per a infants,
només ens cal un pou de poemes, una galleda i molta imaginació. Ah!, i també la
taula de l'escriptor. Pouant, pouant, escoltarem com la poesia diu paraules d'amor, i
parla d'animals o del vent. Pouant, pouant,
trobarem que la poesia és joc, música,
conte. Pouant, pouant, descobrirem que la
poesia és màgia

Libro de Surcos és un breu recorregut vital
del poeta David Ruano, que explora diferents aspectes de la realitat a través de la
paraula, sempre entre el món dels somnis
i la vetlla, l´amor i el desengany, la bogeria
o la lucidesa."
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