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Pati de les 3 Moreres

El recull de poemes "La paraula del vent", de Josep Carner, tema
de la tertúlia poètica que tindrà lloc dijous, 12 d’agost

Dilluns 9 d'agost de 2010

El proper dijous, dia 12 d’agost, tindrà lloc una nova sessió del cicle de tertúlia
literària centrada en la poesia que porta per títol En to poètic i que organitza la
Biblioteca Antoni Tort. En aquest ocasió, la tertúlia farà una revisió a l’obra de
Josep Carner, centrant-se en el recull de poemes titulat La paraula del vent, que es
va publicar l’any 1914.

La tertúlia, que habitualment té lloc al local de la Penya Solera Barcelonista, es durà
a terme en aquesta ocasió al Pati de les 3 Moreres (c. Sala Boadella, 6), a les 20.30
hores. La sessió forma part d’aquest cicle que consta de diverses tertúlies sobre
obres poètiques es duen a terme una vegada cada dos mesos i que s’estructuren a
partir d’una xerrada-tertúlia sobre l’obra a comentar, i també a partir d’un recital
d’algunes de les parts de l’obra poètica en qüestió. Aquesta última part es pot
realitzar íntegrament abans de la tertúlia, o bé es pot fragmentar i anar-se intercalant
amb els comentaris i dissertacions dels contertulians, esdevenint així tertúlia i
recital, un tot unificat.

Les sessions de En to poètic tenen una durada aproximada d’una hora i mitja i, per
prendre-hi part, només cal apropar-se a la Biblioteca i apuntar-s’hi.

La propera tertúlia poètica tindrà lloc el dia 14 d’octubre, i l’obra a comentar serà
Obras incompletas, de l’escriptora Gloria Fuertes.

Biblioteca Municipal Antoni Tort
C. de Sala Boadella, 6
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