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C/ Enric Borràs, 43-47
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Tel. 93 464 62 55
espaibetulia@badalona.cat
www.espaibetulia.cat

Horari:
Dilluns de 16 a 20,30 h
De dimarts a divendres d’11 a 
14 h i de 16 a 20,30 h
Dissabte de 10 a 14 h
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“El pas del temps” és un dels grans temes universals de la poesia, des de l’antiga 
Grècia fins als nostres dies. Nosaltres ens entestem, any rere any, a reivindicar 
l’Hora de la Poesia, una “hora” en genèric que vol dir totes les hores, perquè sem-
pre és temps de poesia si entenem que la poesia és aprenentatge de vida. Però 
sobretot reivindiquem el dret a aturar-nos una mica, ni que sigui una hora de tant 
en tant per escoltar les veus de poetes vinguts d’arreu, amb llengües, estils, edats 
i sexes diferents. Perquè la diferència de les poètiques és garantia de diversitat de 
pensament, i volem garantir que tots trobeu entre el cartell que us presentem cada 
any alguna veu que us soni especial i amb la qual identificar-vos. 
També hem inclòs en el programa l’espectacle amb què es clouran els actes del 
dia de Sant Jordi a la ciutat, un espectacle poeticomusical de la companyia Ex-
libris, que ens durà les veus dels grans poetes catalans des d’Ausiàs March fins 
a Joan Vinyoli, per als que vulgueu cloure un dia especial, dedicat al llibre, amb 
alguns d’aquells poemes que sabem de memòria, que hem recitat en més d’una 
ocasió o que ens recorden algun moment concret de la vida. 
Desitgem que el programa us agradi i que el gaudiu. 

entrada  lliure a tots els 
actes

l’hora 
de la 
Poesia

10
03
2015

10
06
2015

Selecció textos Roser Pintó
Actriu Georgina de Yebra
Compositor i músic Àlex Ballester
Videojockey Enrique Sánchez
Veus en off Neus Vila 
 i Cédric Chayrouse
Cantant Júlia de Yebra
Tècnic de so Àlex Ballester
Tècnic de llums Enrique Sánchez
Producció Cia. Ex-libris

Durada 50 minuts

De la mà de l’actriu Georgina de Yebra, Batecs pretén ser un passeig per la poesia 
catalana en un espectacle creat perquè els espectadors puguin endinsar-se en el món 
de la poesia passant cronològicament per alguns dels poetes més importants de la 
literatura catalana. L’espectacle està acompanyat per música electrònica en directe, 
composta especialment per l’espectacle, mentre es projecten unes imatges específiques 
per a cada poema.

23_04_2015 • 20 h
BATECS 

un passeig per  
la poesia catalana



18_03_2015 • 19.30 h

Javier carnicer  
i carlos Zanon

03_06_2015 • 19.30 h

Tiempo visible. Fotogra-
fía y poesía. Fotografies 
d’edu Barbero amb 
textos de 130 poetes.
Presentació a càrrec de l’autor 
amb alguns dels poetes que hi han 
col·laborat.

22_05_2015 • 19 h 

Recital de poetes menorquins amb: 

toni Moll camps, Jordi 
Florit, Pau Janer, sònia 
Moll, Joel Bagur, Bartomeu 
obrador i Òscar Bagur.

10_03_2015 • 19.30 h

Les poètiques del cos: 
Maria antònia Massanet 
i cèlia nolla

13_05_2015 • 19.30 h

anna aguilar-amat  
i Jordi Valls

11_03_2015 • 19.30 h

Color de pluja de Jordi 
sarsanedas a càrrec de 
Francesco Ardolino, Geni Bigas, 
Paco Fanés i Rosa Vives
Lectura dels haikus en versió catalana i 
japonesa. 
Organitza:Associació Cultural de Poesia 
Pont del Petroli

Fotografia Toni Vidal

10_06_2015 • 19.30 h

carles duarte  
i Marcel riera


