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AQUESTA TARDOR US ERIÇAREM 
LA PELL!
Per quart any consecutiu, la plataforma municipal de joves creadors 
participa als actes de la Tardor Literària amb la voluntat d’apropar les 
lletres i les arts al conjunt de la ciutadania.

La Pell del Llavi presenta tot un seguit d’accions poètiques inspirades 
en els autors i poetes del romanticisme gòtic del XIX, la literatura de 
terror i els monstres clàssics (vampirs, licantrops, etc.).

Perquè al costat fosc també rau la Bellesa, hem convertit en el nostre 
lema un vers d’en Walt Whitman:  “Jo canto el cos elèctric”. És l’hora 
de cantar la sensualitat i la llibertat individual i sentir la mossegada de 
la vida!

Gestió i promoció:

Producció tècnica i coordinació:

Amb el suport de: Col·labora:

El Teatre El Magatzem es transformarà, amb la col·laboració de 
l’artista Jordi Llort, en un túnel del terror que us posarà els pèls de 
punta. Us direm els versos més torturats, maleïts, foscos i terrorit-
zadors de Sheridan Le Fanu, Bram Stocker, Lord Byron, Walt Whit-
man, Gustavo Adolfo Bécquer, William Blake, Charles Baudelaire, 
Edgar Allan Poe...

Dimecres 31 d’octubre, a les 22 h
Teatre El MagatzemOBSCURITAS Primer tram de la Rambla Nova (Balcó del Mediterrani)

Diumenge 18 de novembre, a les 13 h

L’OMBRA DEL VAMPIR

Què us emporaríeu a la vida eterna? Deixeu-vos “mossegar” per La 
Pell del Llavi, beveu de la nostra copa i us prendrem l’ombra. Entre 
tots farem un equipatge de paraules per a la vida eterna i gaudirem de 
l’ exposició d’art postal “El meu monstre”.

Una ruta literària de la mà de Pep Blay, que ens guiarà per  Albarca, 
un dels escenaris de la seva novel·la Vampíria sound. Una oportuni-
tat única de conèixer els racons més vampírics d’aquest poble i de 
compartir, quan es faci fosc, una nit gòtica amb La Pell del Llavi. 

VAMPÍRIA: La Ruta
Plaça Imperial Tàrraco (punt de sortida)
Divendres 23 de novembre, a les 18 h

Sala d’actes de l’ONCE
Divendres 30 de novembre, a les 20 h
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Walt Whitman, 1855

Una experiència per apropar la poesia a les persones amb certes des-
avantatges sensorials i a la ciutadania en general, que no acostuma 
a emprar la resta de sentits per gaudir de la poesia. A partir d’aquest 
vers de Baudelaire, La Pell del Llavi ens permetrà escoltar, olorar, 
tocar, veure i degustar (en definitiva, sentir) la poesia. 

“És l’hora d’embriagar-se! Per no ser esclaus martiritzats del Temps, 
embriagueu-vos incessantment! De vi, de poesia o de virtut, com més 
us plagui”.

Preu: 16 €. Aquest preu inclou l’allotjament i l’esmorzar a Albarca, el viatge 
d’anada i tornada amb autobús, un exemplar del llibre Vampíria Sound i un 
kit vampíric. Tornada el dissabte 24, a les 11 h aprox.

La Pell del Llavi convida PVC Teatro (companyia de Barcelona  i 
organitzadors del Festival Crea) a actuar dins la Tardor. Lujuria 
mostra escenes d’erotisme i d’alimentació amb una estètica de-
lirant, eròtica, imaginativa, irònica i còmica, plena de fantasies i 
tabús.                                          
www.pvcteatro.tk

Rambla Nova (primer tram)
Dissabte 17 de novembre, a les 19.30 h
Espectacle recomanat per a majors de 13 anys
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Una convocatòria oberta al món que vol expressar la creativitat 
mitjançant la comunicació postal, un art molt recurrent en la litera-
tura gòtica. 
1. Aconsegueix una careta blanca (pots imprimir i retallar-ne una 
de www.lapelldelllavi.org)
2. Transforma la careta (pots emprar qualsevol tècnica) per revelar 
quina cara fa el teu “monstre interior”.
3. Envia la teva careta monstruosa a l’apartat de correus 132 
(43080 de Tarragona). L’exposarem durant l’acció “L’ombra del 
vampir”

EL MEU MONSTRE: Art Postal

Equip Humà:

La Pell del Llavi, Laura Gutiérrez, Txus Garcia, Jordi LLort Figuerola i tècnics 
i productors de l’Àrea de Cultura.


