Poesia de Ricard Garcia

DESORDRES NATURALS i més...
El poeta Ricard Garcia recitarà una antologia
de la seva obra, tant publicada com inèdita.
El músic Jordi Sàbat interpretarà peces de Gaspar Cassadó,
Robert Schumann, Heitor Villa-Lobos, Francesc Tàrrega i un
bolero delicadíssim de l’italià Mario Gangi.
Us convidem a gaudir de la bellesa i els plaers i
a explorar la saviesa que ens dóna aquest cúmul de
desordres naturals que anomenem vida.

El Ricard Garcia és de Sant Llorenç d’Hortons.
És poeta i professor de literatura i llengua.
Participa sovint en recitals, organitza i dirigeix
tallers literaris i de lectura i ha col·laborat en
diverses publicacions i revistes. Des de l’any
2004 publica regularment textos a Internet a
través del blog Cupressus sempervirens. S’han
inclòs textos seus a diverses antologies i ha
publicat tres llibres de poesia: Els contorns del
xiprer (2007), De secreta vida (2008) i El llibre
que llegies (2012) pels quals ha obtingut diversos
premis literaris.

Música de Jordi Sàbat
El Jordi Sàbat és de Martorell. És llicenciat en
guitarra clàssica i contemporània al Conservatori
Superior del Liceu de la mà de Guillem Pérez
Quer. La seva formació inicial és en música jazz
al Taller de musics de Barcelona. Estudià guitarra
clàssica a l’Escola Municipal de Música de
Martorell amb Danielle Kassner. Ha seguit
classes amb Rodrigo Neftalí, Leo Brouwer i
d’altres. També ha participat a cursos de guitarra
amb els mestres Carles Trepat, Armando
Marrosu i Guillem Pérez Quer. Ha actuat en
conjunts de jazz, a l’orquestra de guitarres
Eclecticòrdia dirigida per Danielle Kassner i
Guillem Pérez Quer, en formacions de cambra, i
acompanyant recitals de poesia.

Sessió de presentació dels poemes amb l’autor:
22 de gener a les 7 de la tarda.
Inscripcions a la biblioteca. Places limitades
Amb el suport de:

DESORDRES NATURALS i més...

Biblioteca Jaume Vila i Pascual
www.bibliogelida.cat

“És un recital sobre les sotragades
incontrolables de la vida”

Ricard Garcia i Jordi Sàbat

Divendres, 29 de gener
a les 7’30 de la tarda al Centre Cultural

