
! ! Rosa Fabregat
! ! caminem
! ! La teva veu tindrà per mi encara
! ! matisos de sorpresa.
! ! No ens sentirem estranys,
! ! ni sols, ni buits, ni lluny

! ! malalt
! ! Tinc una llàgrima
! ! que embolico amb un somriure
! ! i paper fi.
! ! Venc salut i somnis,
! ! i teʼls cobro,
! ! i em fa mal

! ! vaixell de paper
! ! Sóc vaixell de paper
! ! que tragina paraules

Organitza:

Patrocina:

Col·labora:

  ASSOCIACIÓ DE DONES DE RIBA-ROJA
ESCOLA DE SANT AGUSTÍ

FIGOTS SATÀNICS
  VOLUNTARIS DE RIBA-ROJA

  

poesia als balcons
15, 16 i 17 de juliol de 2016

Riba-roja d’Ebre

TALLER DE POESIA

Elena Peralta: “Un cadàver exquisit”.

Dies: 11, 12, 13 i 14 de juliol.
Horaris:  ! 11.30 - 13.00  (nens)
! ! 19.00 - 21.00  (adults)

<<El Festival és circumstància; els balcons... la lent 
del microscopi que eixampla la visió del tercer ull d’on 
neixen les paraules; l’homenatjada... qui fa saltar la 
balda per convertir en matèria de poema la mateixa 
entranya de la vida>>.

Antonio Suárez

Alcalde



divendres 15
17.30 - 18.00 : Inaguració exposicions.

Aquarel·les dʼÀngels Puig Nacher.
Vindrà la nit, de Roser Guasch i Joan Descals.
El miracle és viure, vida de Montserrat Abelló.
Camins, de Teresa Muñoz Sardà.
Punts de llibre, de María José Franquet.
(In) si nu an (t), del grup TRIAʼt.
Photocall del Festival.

Nota: exposicions a la 2ª planta de la Casa de la Vila

18.00 - 19.00: Cançons dʼamor, de M. Sagarra

19.15 - 21.00: Cercavila poètic-musical.

Recorregut: plaça de la Vila, carrer Sant Antoni, carrer 
Casetes, plaça Cervantes, carrer Sant Bartomeu, carrer 
Voltes, carrer Ebre, carrer Sequer, plaça del Forn, carrer 
de la Pena, carrer Església, carrer Major, plaça de la Vila.

22.30 - 23.00: Vehemència i poesia

Documental de QuarkPoesia presentat a lʼespai de 
La Societat.
Nota important: la duració del documental és de 32 minuts i 
caldrà ser molt puntual si no voleu perdre el fil.

23.10 - 00.00: Poesia a la fresca

A lʼespai de La Societat, reflexions sobre el 
documental “Vehemència i poesia” i tast de poemes.

dissabte 16
19.00 - 21.00: Festival de Poesia

22.00 - 00.30: Festival de Poesia

Poeta homenatjada: Sra. Rosa Fabregat
Pregoner: Sr. Francesc Parcerisas

Lloc: Plaça del Forn

Participació dʼartistes , poetes i músics vinguts 
dʼarreu de Catalunya i de lʼEstat.

diumenge 17

09.00 - 11.00: Esmorzar poètic-musical.
Espai del pati de la LLar dels Jubilats

Esmorzar obert al públic, on Mirna Vilsasís  i Xavi Múrcia 
presenta el seu nou disc “Espero Meravelles”. 
És una bona oportunitat per a gaudir de la música i dels 
poetes que ens han visitat en aquesta IV edició de la 
Poesia des dels Balcons 2016.


