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Mollet celebra l’Any Espriu amb diverses activitats
L’any 2013 es commemora el centenari del naixement de Salvador Espriu
(1913-2013) i, arreu del país, s’organitzen activitats amb motiu de l’Any
Espriu. A Mollet, s’ha organitzat un recital de poesia i un itinerari poètic
per diversos aparadors de comerços del centre de la ciutat.
El proper divendres, 8 de novembre, tindrà lloc l’acte central del programa
d’activitats “Viu l’Any Espriu a Mollet”. Serà un recital de poemes i textos
d’Espriu, a la Biblioteca de Can Mulà. Diversos són els homes i diverses les
parles, i han convingut molts noms a un sol amor és el títol d’aquest acte, en el
qual es recitaran versos d’obres com Ronda de mort a Sinera, La Pell de Brau,
Assaig de càntic en el temple, Cementiri de Sinera o El meu poble i jo, entre
d’altres. El recital, que pretén fer un itinerari per la vida de Salvador Espiu,
comptarà amb 13 rapsodes de Mollet, de diferents edats i l’acompanyament
musical dels alumnes de l’Escola Municipal de Música, dirigits per Josep M.
Aparicio.
Paral·lelament, i fins al 8 de desembre, els aparadors de 14 establiments
comercials de la ciutat que s’han adherit a la celebració de l’Any Espriu, lluiran
fragments poètics de la Pell de Brau. El divendres 22 de novembre, a les 6 de
la tarda, es farà un itinerari pels diferents aparadors per recitar-ne cada un dels
fragments exposats. Aquesta activitat compta amb la col·laboració de Mollet
Centre Comercial.
Els aparadors poètics seran: Basolí, Patim Patam, Dani, Benetton, Íssim,
Entresabons, Gris, Pou, Angulo, Kukades, Venus, Flavià Llobet, Cal Rebull i
Llibreria L’Illa.
Adjuntem cartell de l’Any Espriu a Mollet.
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