Castelló celebrarà la II Nit de la Poesia a la Magdalena

Serà dissabte 16 de juny, 22.30 hores, de nou amb el suport de l’Ajuntament de Castelló
De nit, d’estiu, a la muntanya, sota les estrelles, entre pins
blancs, llentiscle, romer i margallons, amb la brisa que travessa
la marjal de tarongers, flairant, i puja des de la mar. Potser no hi
trobarem millor escenari, a la plana de Castelló. Amb el compàs
marcat pel cor de grills del Desert de les Palmes, la poesia
ascendirà un altre juny fins a l’ermitori de la Magdalena, des del
qual s’ataülla, guspirejant fins al port, tota la plana castellonenca
i més enllà. Dissabte 16, els i les poetes d’El Pont Cooperativa de
Lletres, eremites de l’espai infinit, diran versos a mig vol entre
els llambrejants cossos celestes i les espurnes de la planura, a
imatge del cèlebre «Brillant estel» del romàntic londinenc John
Keats, poema que, en versió de Marià Villangómez, enguany
encapçala el recital:

Brillant estel! Com tu, qui pogués ser immutable!
No que vulgui espitllar, suspès damunt la nit,
sol, i observar amb ulls fixos –així com l’incansable,
desvetllat. Eremita de l’espai infinit–
les aigües que caminen com practicant un rite
d’ablució a la terra de ribatges humans…

La Nit de la Poesia de la Plana arriba a la segona edició per consolidar la iniciativa i poder posar en
marxa, per als anys vinents, els objectius marcats de bon començament, com ara la invitació i
participació de poetes forans. En aquest afer, el Pont Cooperativa de Lletres espera també comptar
amb l’activa col·laboració de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Castelló, que cedeix l’espai i
s’ocupa de la intendència. En aquest sentit, la junta d’El Pont ha manifestat en diverses ocasions a
l’equip de govern municipal el gran valor i estímul cultural i cívic que se’n derivaria d’una major
promoció i difusió d’aquest acte entre la societat castellonenca i del país.
En la Nit de la Poesia d’enguany diran versos els poetes Vicent Jaume Almela, Romà Bernad, Albert
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Garcia, Reis Lliberós, Rosa Miró, Imma Monlleó, Josep Porcar, Antoni Viscarro i Isabel Ribes, que
estaran acompanyats per les delicades notes de piano de Ximo Fabregat. Com en l’edició anterior, el
recital culminarà amb una sessió de micro obert, en la qual podran dir i compartir els seus versos les
persones que així ho desitgen. Serà una gran nit, us hi esperem!
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