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La Biblioteca celebra dissabte una jornada eròtica adreçada al
públic adult sota el títol "25x25 i a mil... erotisme entre llibres"

Dimecres 22 de setembre de 2010

L’activitat, que s’emmarca en els actes de celebració del 25è aniversari de
l’equipament, se celebrarà al vestíbul de l’Auditori

La Biblioteca Municipal Antoni Tort celebrarà dissabte, a partir de les 21.30 hores,
una jornada eròtica en el marc del 25è aniversari de l’equipament. L’activitat porta
per títol 25x25 i a mil... erotisme entre llibres, i inclourà diverses propostes que
passen per la lectura de poesies i contes, la música, les projeccions i les exposicions.

El vestíbul de l’Auditori serà l’escenari del 25x25 i a mil..., on diversos contes i
poemes eròtics seran llegits de manera dramatitzada pels actors i actrius de l’Esbart
Teatral Maria Hernández, Agnès Hernández, Mònica Plana, Sara Schkot i Òscar
Rocabert, sota la direcció de Dani Coma. El material que es llegirà s’ha extret de
llibres de narracions d’alt voltatge com Deu pometes té el pomer, d’Ofèlia Dracs,
Zel, dels germans Quintana, Aaaaahhh... dotze contes eròtics, dels germans
Miranda, i Les Robinsones, de Laure de Sevetan. Entre conte i conte, es declamaran
poemes que formen part del recull de poesia El jardí de les malícies, a càrrec de
Miquel Desclot. Val a dir que hi ha poemes des del segle XV fins a l’actualitat, com
Me la mames fins al cep, de l’escriptor valencià Vicent Andrés Estellés.

La lectura estarà amenitzada pel saxo de Xavier Padillo, que interpretarà temes com
Fever, Moonlight, Coming home baby, Harlem nocturn i Giving you the best I’ve
got, entre d’altres.

El material que s’ha utilitzat per a muntar l’espectacle, juntament amb d’altre de
similars característiques, estarà exposat en el mateix recinte. A l’entrada de
l’Auditori es lliuraran 50 ventalls al públic que vagi arribant per veure l’acte. Quan
s’acabin, es donarà per tancat l’aforament.
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