
MARÇ DE PARAULES
Programació març 2017

biblioteca | teatre municipal | CA L’ANITA

Música i poesia
DES D’ON TORNAR A ESTIMAR
A CÀRREC DE JOAN MARGARIT I CARLES MARGARIT
Divendres 10 de març / 21 h / Teatre Municipal de Roses

Espectacle poeticomusical que té com a fil conductor la poesia de Joan Margarit. Els
poemes són recitats pel mateix autor i cantats amb un acompanyament musical jazzístic,
cosa que crea una unitat entre poesia, cançó i música.
Joan Margarit és un dels poetes més importants, llegits i traduïts de la literatura catalana
contemporània. Ha publicat més d’una trentena de poemaris dels quals destaca Casa
de Misericòrdia (2007).
En acabar l’acte hi haurà “micro obert” per a tots aquells poetes que vulguin recitar.

Poemes i recitat: Joan Margarit
Direcció musical i composició: Carles Margarit
Entrada: 5 €
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Ajuntament de Roses
www.roses.cat



Exposició
JOAN BROSSA: ESCOLTEU AQUEST SILENCI
Del 4 de març al 2 d'abril / Inauguració de 4 març 20 h / Sala d’Exposicions de Ca l’Anita

Joan Brossa: Escolteu aquest silenci mostra l’obra polièdrica de Joan Brossa partint de
tres eixos: el compromís, la transformació i la mirada reflexiva.
Escolteu aquest silenci és un poema de Joan Brossa escrit l’any 1963. Uns mots que sin-
tetitzen tota una trajectòria projectada en diferents gèneres i disciplines, en un context
històric convuls i contrari a la llengua en què s’expressà i a les seves idees (la seva obra
es desplega entre 1938 i 1998). El full de ruta del poeta és el de “caminar i oblidar”. I en
aquest camí actua sempre de manera compromesa, transforma la realitat màgicament
i condueix el lector o espectador cap a una reflexió crítica i irònica, amb uns elements
mínims i senzills. En resum, Brossa ens força a una nova mirada per descobrir el silenci
original a partir de les obres que s’exhibeixen en aquesta exposició.

Horari: Divendres de 17 a 20 h, dissabtes, diumenges i festius de 12 a 14 h i de 17 a 20 h

Petits contes
CONTES: ESPECIAL MARÇ POÈTIC
Dissabte, 18 de març / a les 11.30 h / Biblioteca Municipal de Roses

Activitat per  a mainada a partir de 2 anys. A càrrec d’Anna Vicens.

Taller de poesia per a infants
COLLAGE DE PARAULA
Dissabte, 25 de març / a les 11.30 h / Biblioteca Municipal de Roses

Una muntanya de diaris vells, estisores i goma d'enganxar són suficients per començar
un delicat viatge per les paraules. Afegir-hi imaginació i agitar-ho amb creativitat. Revi-
sarem els diaris amb una nova mirada, retallant, seleccionant tipografies, traient de con-
text les paraules, frases… removent-les, manipulant-les, unint-les com les peces d'un
trencaclosques fins a construir un poema amb les nostres regles.
Activitat per  a mainada a partir de 6 anys. 

CineClub
20.000 DÍAS EN LA TIERRA
DE IAIN FORSYTH I JANE POLLARD  
Dijous, 16 de març / 19.30 h / Biblioteca Municipal de Roses
Drama i realitat es combinen en 24 hores fictícies en la vida del músic i icona cultural
internacional Nick Cave. Amb idees sorprenents i un íntim retrat del procés artístic, la
pel·lícula examina el que ens fa ser el que som i celebra el poder transformador de l'es-
perit creatiu.

Direcció: Iain Forsyth, Jane Pollard
Música: Nick Cave, Warren Ellis


