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L'atzar és breu
Tot i que confeccionar aquesta col·lecció de retrats
ha requerit gestions, trucades i multitud de correus
electrònics previs a la cita final, el projecte ha mantingut
la màgia pròpia d’aquelles fotografies que, com un regal,
t’apareixen davant de les retines i que són la conjunció
d’un moment en què la disposició de llums i ombres es
irrepetible, on el trencadís, la taca o la pintura de la paret
son efímers. De la mateixa manera l’espai quotidià, triat
pel mateix poeta, junt amb la seva mirada o els colors
de la seva roba, formen part d’un paisatge en constant
moviment on, l’atzar, es qui acaba decidint l’escenografia
de cada retrat.
Vull donar les gràcies a tots els poetes que han volgut
col·laborar en la confecció d’aquest projecte i mostrar
el meu agraïment al Ferran Garcia, la Isabel Graña i al
Josep Lluch pel seu suport a l’hora de tirar endavant
aquest projecte.

C.ENRIC BORRÀS

G
INA
C. MAR

DE MAI

C. COLO
M

C. DOS

SI

DE

LO
YO
L

A

MAR
T

Í PU

JOL

PL. POMPEU
FABRA

C. CONQ
UE

STA

C. FRANCE
SC

C. SA
NT IG
NA

La poesia existeix quan algú la
llegeix. El poeta observa, rumia,
destil·la, sintetitza i escriu. I borra
i guixa i estripa i torna a escriure.
Però la poesia només existeix quan
algú la llegeix. I la interpreta. I dóna
sentit als versos i, de retop, a la
seva vida. I, malgrat tot, els poetes
sempre hi són. I en Toni Moreno
els ha retratat, amb llum natural, de
matí, amb la cara néta, sense filtres
ni subterfugis. Amb respecte, els ha
arrencat un vers de la seva obra i els
l’ha cosit al costat perquè, només
mirant els ulls del poeta, en sentim la
veu. Pura poesia visual.
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RETRATA inauguració
12/09/2019 • 19 h
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12_9_2019 • 19 h
inauguració
24_9_2019 • 19 h
Estrena
El rellotge no és un arbre.
Jose Corredor-Matheos,
documental de Toni Moreno,
Col·loqui posterior amb el protagonista i l'autor.

10_10_2019 • 19 h
Estrena al Principat
La tarda s'enamora
d'aquell lloc. Antoni Vidal Ferrando,

documental de Toni Moreno

Recital del poeta Antoni Vidal Ferrando
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