Lectures de la Història

Hybrida,
haikus i tankes de Mònica Miró i Vinaixa
Presentació
La destil·lada poesia breu d’Hybrida neix d’una brillant síntesi
d’emoció i pensament, de nota sensorial i indagació moral, de
reminiscència i prospecció. En els haikus i tankes de l’obra
conflueixen la tradició occidental, en particular la llatina amb el
seu pòsit de saviesa gnòmica, i l’oriental, amb la seva delicada
assumpció dels dies, de la natura, i del que és precari,
imperfecte o incomplet. Les càpsules líriques d’Hybrida bateguen
amb una força sovint inèdita (és el cas de les singulars tankes
mestisses, mig llatines mig catalanes) i sempre profunda en el
seu joc d’antinòmies entre la bellesa efímera i el sagrat
immutable, entre la mancança i la plenitud, entre la pèrdua i el
guany. Un llibre que ens proposa un recorregut del naixement a
la mort pels moments robats a la successió informe de les hores,
i que, amb l’ofrena d’aquest feix d’instants fragmentats, ens
encara cap a una reflexió sobre un temps que ja ha deixat de ser
orgànic per ser ontològic, un temps del qual els versos de Mònica
Miró Vinaixa esdevenen una subtil i esplendent mesura.
«Percepció i record, pensament i bondat són els punts cardinals
que orienten el teu imaginari, i per això en predico, com a trets
intrínsecs, tant la riquesa del matís com la densitat de la
pinzellada.» [text extret de la carta pròleg d’Abraham Mohino i
Balet al llibre Hybrida]
«Una veu poètica d’una admirable puresa, esmolada i recordable
com la de tants autors clàssics que la Mònica llegeix directament
en grec o llatí.» [text extret de la ressenya del llibre escrita per
Jordi Llavina i publicada a El Punt / Avui el 20 de març de 2019]

Autora
Mònica Miró Vinaixa
Llicenciada en Filologia Clàssica (Llatí)
Llicenciada en Filologia Romànica (Francès)
Màster en Història de les Religions
Professora de literatura i d’escriptura creativa (gèneres narratius
i autobiogràfics) a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort

Data i hora
Dilluns 20 de maig de 2019
19.30 h
Preu
Activitat gratuïta.
Cal inscripció prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les vies següents:
• Per web: accedint a l’enllaç
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
• Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net, indicant
l’activitat a què us voleu inscriure,
el nom i cognoms, l’e-mail i el
telèfon de contacte
• Per telèfon: als números
937 423 014 o 667 013 352
• Presencialment: a Arqueonet,
C/ Sepúlveda 79, de Barcelona

Accessibilitat
Aquesta presentació està oberta a qualsevol persona que tingui
interès a conèixer la temàtica del llibre. No calen coneixements
previs.
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937 423 014 – 667 013 352
C/ Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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