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ENCARA
LES PARAULES

Jazz en directe, vi i poemes de Joan Vinyoli

MUSEU DE TORTOSA
DIJOUS, 3 JULIOL 19:30
Una producció de la Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus,
coordinada per Montse Farrés i Isaac Albesa en motiu de l’any Vinyoli

Amb la col·laboració de:

Producció tècnica:

Amb el suport de la Xarxa Transversal i la DO Catalunya

Generalitat de Catalunya, el
Ciutat de Barcelona i el
Premio Nacional de
Literatura. Les seves
traduccions de Rainer M. Rilke
es troben recollides en les
publicacions Versions de Rilke
(1984) i Noves versions de Rilke
(1985).

PROGRAMA

Per transparència
Tot és ara i res
Sis lletres
No res, un fum
Zigaboogaloo de Nicholas Payton
L’enfilall
Els trossos
Paisatge amb margarides i garrofers
Un home està cavant
Someday My Prince Hill Come de Frank Churchill
Paisatge d'horts
El temps que s'atura

David Xirgu i Esteve Pi.
Actualment el trio el
completen dos dels músics
més sol·licitats tant a nivell
nacional com internacional:
Jordi Mestres al contrabaix i
Joan Terol a la bateria.

Grup de rapsodes DO REUS, dirigit per Montse Farrés

Les barques de Braque

ACOMPANY

PAU TEROL TRIO es remonta
l’any 2005 quan després de
formar part de diferents
formacions Pau Terol es
decideix a fer un pas endavant
més i liderar el seu propi grup.
Des d’aleshores ençà, el trio
d’aquest pianista format al
Berklee College of Music de
Boston ha actuat en diferents
festivals de jazz i per ell han
passat músics com els
contrabaixistes Javier Colina i
Horacio Fumero, o els bateries

Ara que és tard
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JOAN VINYOLI (Barcelona
1914-1984). Poeta d'una
fecunda trajectòria,
indestriable de la seva vida, el
sentit de la qual qüestiona des
de l'interrogant de la fe.
L'incita a escriure una frase de
Rilke: "la poesia no és cosa de
sentiments
sinó
d'experiències". Guanya el
premi Óssa Menor (1951) amb
el recull Les hores retrobades.
Amb el poemari Tot és ara i res,
(1970), li arriba el
reconeixement de la crítica i a
partir d'aleshores publica de
forma regular. El darrer
poemari, Passeig d'aniversari
(1984), rep nombrosos
premis, entre els quals el de la

Ombres mòbils
Torno de la nit
Skylark de Hoagy Carmichael
Primer d’any
Temps difunt
Brindis
Things Ain’t What They Used To Be de Duke Ellington
Joan Vinyoli. Poesia completa. Pròleg d'Enric Casasses.
Barcelona: Edicions 62,2008. (Labutxaca)
Selecció dels poemes de la triologia Tot és ara i res (1970), Encara les paraules (1973) i
Ara que és tard (1975) a càrrec de la revista digital LletrA de la UOC.

