20 anys

Espai Betúlia
©Lorenzo Duaso

C/ Enric Borràs, 43-47
08912 Badalona
Tel. 93 464 62 55

https://www.facebook.com/EspaiBetulia

11/11/2020
24/12/2020

Horari:
De dilluns a divendres de 10 h a 20.30 h.
7 de desembre tancat
15 de desembre tarda tancat
24 de desembre, fins les 14 h
lapageoriginal.com
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Price i cia…2011

Imatge col·lecció
VI(r)US-DOS

Pont del Petroli

+ informació
www.espaibetulia.cat
espaibetulia@badalona.cat
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Paisatge des d’un pont
Fa vint anys. Era un dia de llevantada que
s’enduia fins i tot la por de les façanes. Eren
les vuit del vespre dels humans amb cua
de vers, dels gats bojos i de l’ombra dels
senglars quan ens vam proposar editar llibres
de poesia. Dos didalets més tard el nom
de l’editorial apareixia en blau intens entre
l’aiguat en forma de pantalà. I el seu nom va
ser pels segles dels instants: edicions Pont
del Petroli. I els cavalls del mar van riure
d’estar sempre mirant el mico de l’Anís.
Joan Puche / Paco Fanés

Ens congratulem de l’aparició d’aquest volum
amb què la col·lecció “Pont del Petroli“ enceta
el catàleg poètic i ens apressem a dir que tal
fet ens proporciona una doble satisfacció: una
de caràcter històric i una altra de tipus estètic.
D’una banda satisfacció històrica -passeu-nos la
transcendència del mot- pel que té de retrobament amb
una tradició editorial autòctona. I és que, per modesta
que sigui aquesta present experiència, posats a trobar-li
antecedents indígenes, ens ve de seguida a la memòria
la iniciativa que en els anys vint portà a la constitució, a
Badalona, de les edicions “Proa”. Sigui’ns permès, doncs,
de recordar tan il·lustre precedent per tal que els actuals
benemèrits promotors d’aquesta nova aventura editorial
en la qual no obtindran cap rendiment pecuniari digne de
consideració, obtinguin si més no la satisfacció moral de
ser hereus d’una acreditada tradició editorial i considerin
aquesta tradició d’ancestres com un estímul prou
prestigiat per emmirallar-s’hi i fer camí.
I al costat d’aquest motiu d’orgull, una satisfacció estètica
generada pel fet que la inauguració sigui feta amb una
col·lecció destinada a recollir específicament producció
poètica.
Valentí Soler
Badalona, maig de 2000 (presentació de SET)

19_11_2020 • 19.30 h
Recital VERSEMBLANCES
poemes d’Antoni Robert
Ferran Besalduch (saxo)

2_12_2020 • 19.30 h
Recital
Presentació del llibre

Uns quants nadals (i cap Cap d’any)
Coloma Lleal

16_12_2020 • 19.30 h
JOSEP GUAL 100 ANYS
Homenatge dels poetes del Barcelonès Nord
Aforament limitat
Reserves al tel.: 934 646 255
Activitats pendents en funció de les mesures
per aturar la covid 19

