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Una butaca, un punt de llum, una tauleta i un pila de llibres a mà. Potser un tassó 
d’aigua o una copa de vi. Alguna música tènue, potser també. Aquest hàbitat idoni 
per a tot lector esdevé en aquest cicle l’escenografia amb què rebrem quatre poetes 
contemporanis, per emprendre amb ells un viatge fet de paraula. D’ON VENEN ELS 
VERSOS?, els volem demanar. 
 
Asseguts en aquest tron de la lectura, convidam els autors a explicar-nos què han llegit 
i com ho han fet, quines lectures els van germinar, quines són les músiques que 
escolten quan escriuen, on neixen els seus poemes i com. Quins versos fills matarien 
per sempre més. O quins poemes encara els falta escriure...  
 
D’on venen els versos són sessions personals i intransferibles en què tot pot passar: el 
recitat, la cançó, la pregunta, i fins i tot, la vida. Repassam la vida dels autors a través 
dels seus poemaris... o viceversa? Els acompanyam a la recerca del poema somniat, 
que és, potser, la recerca de la felicitat... 
 



En aquesta segona edició, el cicle D’on venen els versos  es concentra en quatre 
sessions que tindran lloc els dijous en diversos racons singulars de Mallorca: a 
Binissalem, Esporles i Palma. La sessió de cloenda es traslladarà al dissabte, per 
coincidir amb la celebració del Dia Mundial de la Poesia, en horari d’aperitiu el dissabte 
21 de març. 
 
 
Dijous 6 de febrer a les 19:30h 
LAIA MARTINEZ I LOPEZ [Laia Malo] 
Biblioteca Municipal d’Esporles 
(C. Ramon Llull, 3) 

▶ Esporles 
__ 
 
Dijous 13 de febrer a les 19:30h 
JOSEP LLUIS AGUILÓ 
Casa Museu Llorenç Villalonga 
(C. Bonaire, 25) 

▶ Binissalem 
__ 
 
Dijous 5 de març a les 19:30h 
MARGARITA BALLESTER 
Can Balaguer [Sala de l’orgue] 
C. Unió, 3) 

▶ Palma 
__ 
Dissabte 21 de març a les 12:00h 
ANTÒNIA VICENS 
Casal Solleric 
(Passeig del Born, 27) 

▶ Palma 
 
El disseny d’aquesta segona edició del cicle ha estat encarregat a l’artista Albert Pinya, 
qui ha interpretat al seu estil la filosofia del cicle.  
 
___________ 
D’ON VENEN ELS VERSOS és un cicle de la #Poeteca, de la Casa Blai Bonet. Centre de 
Poesia, en el marc de la Fundació Mallorca Literària.  
Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca. 
Amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Esporles, la Biblioteca d’Esporles, l’Ajuntament 
de Palma, Can Balaguer i el Casal Solleric.  
 
Coordina: Pau Vadell 
Consultau totes les activitats a: www.http://poeteca.cat/ca/accio 
Informació a: 971 16 31 04 / bonet@mallorcaliteraria.cat 
Totes les activitats d’aquest cicle són gratuïtes i no cal inscripció.  

http://poeteca.cat/ca/accio

