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29 passos de vianants de Castellar s’inscriuran la setmana que ve
amb versos i frases proposades per la ciutadania

Dimecres 3 d'abril de 2019
Programes| Castellar, vila de versos: Convocatòria per inscriure versos en passos
de vianants de Castellar del Vallès

Les propostes seleccionades en el marc de la iniciativa “Castellar, vila de
versos” corresponen a 25 autors diferents

Un total de 29 passos de vianants de Castellar del Vallès s’inscriuran a partir de
dimarts que ve, dia 9 d’abril, amb versos i frases proposades per la ciutadania en el
marc de la iniciativa “Castellar, vila de versos”.

Aquesta setmana s’ha donat a conèixer el veredicte de la convocatòria, que entre el
21 de desembre i el 31 de gener va rebre 209 versos de 75 persones diferents.
D’aquests, el jurat en va descartar 14 que excedien l’extensió que s’indicava a les
bases i, d’entre els que complien tots els requisits, va decidir seleccionar un màxim
de dos versos que procedissin del mateix autor.

Finalment, seran 29 els que s’estamparan en passos de vianants de tot el terme
municipal: 23 escrits en català, 4 en castellà, 1 en anglès i 1 en francès:

Vers o frase Autor/a

L'amor ens lleva el seny,

però ens deixa el somriure

 

Gerard Gomila Caro

Gràcies, si us plau i perdó:

tres armes de construcció massiva

 

Artur Roman Soler

Quan del teu dolor en fem silenci,

la humanitat sencera és morta

 

Artur Roman Soler
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Malgré les tempêtes, tout ce qui est fort finit toujours par briller  

Fiona Drossard

La meva vitamina és la teva felicitat Verónica Martínez Roldán

Si deixes sortir les teves pors,

deixaràs lloc per als teus somnis

 

Anna Serra Tresserras

L’amor vertader et complementa,

però no et completa

 

Anna Serra Tresserras

 

Sigues diferent... llegeix! Pilar Roncero Villalba

El canvi que busques a fora

és el regal que s'amaga dins teu

 

Raquel Ubàguls Galán

El somriure s'encomana,

no te'n vacunis!

 

Miquel Ramos Montava

Regresa. Te dejaste un millón

de besos perdidos en mis labios

 

Ivan Diaz Luque

Jugueu sempre net.

Sobretot si no us espanta perdre

 

Víctor Valls Clotet

És molt més curt el camí a la perfecció que no pas a la modèstia  

Victor Valls Clotet

Quan mar i vaixells marinen

amb salobre s’emblanquinen

 

Martí Siscart Rodríguez

Happiness looks good on you Txell Morales



El arte de quererte como eres Marta Valiente

La noia del vestit blanc passeja

pel fil més prim del cel de la vesprada

 

Marina Antúnez Ferrer

Pas habilitat per a nòmades Robert Siscart Rodríguez

Cada nit pinto pinzellades de somnis tenyits de vida  

Núria Lorente Aroca

Ser feliz tan solo cuesta un instante

tan breve como toda una vida

 

Jose Contreras Suets

Deixa que t'escrigui un somni... Óscar Olivares Lucio

Somiem una treva de vellut

que sigui infinita

 

Maria Mercado Escuin

Quan m’abraces, es fon el món

en un instant ple de sol

 

Maria Mercado Escuin

Tant si duen a Roma com si no,

tots els camins duen aroma

 

Pere Herrero Amorós

Somos efímeros,

como la lluvia en los zapatos

 

Carles Díaz Giménez

Fes una pausa. Atura't. Respira

aquest aire ple de vida. Res és urgent

 

Joana Meler Guillamat

Màgia. Aparèixer i desaparèixer...

i entremig, la vida

 

Maria Romaní

Trepitja fort l'horitzó Emma Sánchez Santos



Que el teu somriure

trenqui totes les barreres

 

Ramon Fabregat Gil

 

La iniciativa “Castellar, vila de versos” dona continuïtat al projecte “Castellar, vila
de llibres”, ja que es tracta d’una nova proposta per promoure l’interès per la
literatura entre la ciutadania i per recordar el valor de l’escriptura i la lectura. En
aquest sentit, la finalitat és incentivar, d’una banda, la creativitat literària i el foment
de la lectura a l’espai públic i, d’altra banda, la participació de la ciutadania en la
construcció del paisatge urbà.
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