
RESUM DEL IV RECITAL POÈTIC 2018
PRESENTAT PER L'ASSOCIACIÓ BADALONA

POÈTICA, AMB LA COL·LABORACIÓ DE
PASTISSERIA COMAS

(04-10-18)

A dos quarts de cinc de la tarda, varen començar a arribar els 
assistents al IV Recital Poètic.
A les cinc ens havíem reunit unes 50 de persones. Avui, han 
recitat els seus poemes, vint-i-dos (22) dels assistents, amb dos 
poemes cada un d'ells.
He obert el Recital, donant la benvinguda a tots els presents i les 
gràcies a tots els que ens delectarien amb les seves poesies.
A les cinc comencem el Recital
A les sis, fem uns minuts de descans, per beure un refresc i 
menjar unes pastes, que gentilment ens ha proporcionat la 
Pastisseria Comas.
A dos quarts de set, comencem la segona part del Recital.
Cal fer esment que, avui, hem tingut música i un poema recitat i 
musicat.
Sobre un quart de vuit, es dóna per acabat el recital agraïnt als 
assistents i als participants la seva assistència.
En aquest moment la Sra. Júlia Serrano, entra amb un ram de 
flors, que em fa entrega, com agraïment a la difusió de la poesia, i
que rebo en nom de l'Associació Badalona Poètica, que li agraeix 
de tot cor.
Comento als assistents que el proper recital es farà el dia 20 de 
desembre, dedicat a recitar Nadales, al mateix lloc i a la mateixa 
hora.
Comento, també, la convocatòria del XII Concurs literari i II 
Premi Badiu de les Lletres, per si algun dels assistents no ha rebut
la convocatòria. Explico les bases i els premis, i els encoratjo a 
participar-hi, ja sigui en poesia o en narrativa.
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RELACIÓ DE PARTICIPANTS PER ORDRE ALFABÈTIC, 
AMB ELS POMES QUE HAN RECITAT

- Campillo, Rafael – Los regalos de la vida / Badalona es mi 
ciudad.

- Chaparro, Dolores – Un lindo torito negro.
- Creixell, Miquel – Cant d'amor / Homenatge a la parròquia
- Duran, Joana – Muntanya verda / Quan brilli la pau 
- Escudero, Margarida – Niños / Mientras mi tiempo pasa.
- Espuny, Francesc – El candidat.
- Fernández, Hortensia – Rasgos de tiempo como la vida 

misma / Dedicat a la banda de la Sènia
- Fernández, José Antonio – Meravellós món / Tu amor de 

seda.
- García, Jaume – No pidamos / Camino de cruces 

(Musicada)
- García, Josep Lluis – Cançó: Le Meteque / Cançó: L'estaca,

de Lluis Llac.
- Gómez, Antidio – Bodas de oro / Mi primer viaje.
- Illana, Mari Pau – Badalona ets bonica.
- Jiménez Pérez, Alicia – Més que això / Conflictos
- Marco Simó, Justo – De corazón a corazón / Entre los 

golpes
- Martín Emilia – La experiencia / El reloj
- Novell, Josep –  Paraules / Massa lluny és enllà
- Pradas, Claudia – Sábanas blancas
- Rubio, Robert – Dos poemes / El odio
- Sabater, Esperança – Sant Francesc d'Assís / Llum a la 

gruta
- Serrano, Júlia – La vida es sueño / En la calle y sin dinero
- Seus, Joan – Epigramas / Viure
- Tejedor, Maria Rosa – LLibertat
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                                                                   Joan Seus Cartró
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