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NOTA DE PREMSA 
 

ACTES DE CELEBRACIÓ DEL DIA MUNDIAL DE LA POESIA A LA SEU DEL 
DEPARTAMENT DE CULTURA I A LES BIBLIOTEQUES COMARCALS.  

POEMA COMMEMORATIU DE LA ZORAIDA BURGOS I ANY ESPRIU 

 
El 21 de març, dijous, a les 20.00 h tindrà lloc un recital-concert a sala d'exposicions del 
Palau Oliver de Boteller (C/ Jaume Ferran i Clua, núm. 4, de Tortosa), Josep Cid i Fonollosa, 
lo Noi, actuarà com a mestre de cerimònies.  
 
L’acte constarà de tres parts:  
 

 Lectura col·lectiva de poemes per part dels assistents. 

 Brindis per la poesia i pels poetes, rapsodes i músics que ajuden a difondre-la. 

 Lectura del poema del Dia Mundial de la Poesia: Només la veu de Zoraida Burgos, 
que ha estat convidada per la Institució de les Lletres Catalanes a fer el poema 
commemoratiu, que s’ha traduït a vint llengües, les oficials a Catalunya i algunes 
d’escollides entre les que parlen els nous ciutadans del país i n’editarà un opuscle que 
serà distribuït per tot el país. 

 Concert La guitarra de Toni Xuclà i la veu de Gemma Humet: amb poemes de 

Salvador Espriu musicats per: Toni Xuclà, Pau Alabajos, Nuria Tamayo, Blaumut, 
Ferran Savall, Ivette Nadal i Artur Gaya. Es tracta d’un petit tast del disc Amb música 
ho escoltaries potser millor, que forma part de l'any Espriu. 

 
Per altra banda, també s’organitzen les següents activitats a les biblioteques comarcals del 
territori: 
 
Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó d’Amposta (Pl. Castell, 13-15):  
Veu i Vers, a càrrec de Rafael Haro, dijous 21 de març, a les 20.00 h. Espectacle creat per a 
commemorar el Dia Mundial de la Poesia, que utilitza l'expressió poètica cercant la complicitat 
que agermana el llenguatge, el pensament i allò que, privadament, ens atorga el nostre 
caràcter més íntim: el sentiment. La paraula farà de pont entre  temes de tots els temps on el 
públic s'identificarà, vers a vers, amb la cadència poètica que aprofundeix en aquesta veu 
pròpia que ens comunica interiorment i que clama per expressar-se, per fer-se entendre, per 
arribar més enllà de les cabòries quotidianes que ens disfressen. 
 
Biblioteca Comarcal de Móra d’Ebre (Pl. de la Llanterna, 4): 
Quatre carrers de la Ciutat Poesia: Poesia Clàssica, Poesia Avantguardista, Poesia Social, 
Poesia de l'experiència, a càrrec Albert Guiu, dijous 21 de març, a les 20.00 h. Amb aquests 

quatre grups de poesia es farà un recorregut per la poesia catalana, castellana i universal, 
recitant i explicant autors que pertanyen a aquestes escoles al temps, donant  a entendre la 
importància d'aquestes maneres de fer poesia: Gerard Vergés, Borges, Gabriel Ferrater, 
Albert Roig, Salvador Espriu, José Agustín Goytisolo, Miquel Martí i Pol i d'altres autors que 
puguin suggerir alguns dels quatre carrers d'aquesta Ciutat Poesia.  
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Biblioteca Municipal de Gandesa (C/ Assís Garrote, 4), dijous 21 de març a les 18.15, 
i Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa (C/ Mercè, 6), divendres 22 de març a les 18:00: 
Quina animalada! Música i poemes bestials per a xiquets i grans, a càrrec d’Eduard Carmona. 
Si veniu sentireu bèsties entremaliades i la música que les fa sortir! Un recorregut per 
bestiaris i poemes encantats, amb música i personatges d'altres móns i moltes rialles! 
 
 

Aquestes activitats s’inclouen en la celebració del Dia Mundial de la Poesia que és una 
iniciativa de la Institució de les Lletres Catalanes i de la Federació Catalana d’Associacions i 
Clubs UNESCO de Catalunya, amb la col·laboració de les biblioteques de Catalunya, dels 
departaments de Justícia i d’Ensenyament, del Consorci de Normalització Lingüística, de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, de la Fundació Catalana Síndrome de Down, del 
Gremi de Llibreters de Catalunya i de l’Institut Català de les Dones.. Es pretén oferir un seguit 
d’actes i recitals al llarg del país per convertir el Dia Mundial de la Poesia en una celebració 
de la literatura, la paraula, la diversitat cultural i dignitat de totes les llengües per expressar-se 
en llibertat.  
 
 
 
 
Tortosa, 6 de març de 2013 
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DIA MUNDIAL DE LA POESIA A LES BIBLIOTEQUES COMARCALS DE LES TERRES DE 
L’EBRE 21 i 22 DE MARÇ DE 2013 

 
 
 
Sumari 
 
Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó d’Amposta  
Veu i Vers, de Rafael Haro 
Biblioteca Comarcal de Móra d’Ebre 
Quatre carrers de la Ciutat Poesia: Poesia Clàssica, Poesia Avantguardista, Poesia Social, 
Poesia de l'experiència, d’Albert Guiu 
Biblioteca Municipal de Gandesa i Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa  
Quina animalada! Música i poemes bestials per a xiquets i grans, d’Eduard Carmona.  
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Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó d’Amposta (Montsià) 
Data: dijous 21 de març de 2013 
Hora: 19:00 h. 
Poeta convidat: Rafael Haro 
Títol del recital: Veu i vers 

 
 
Sinopsi: Espectacle creat per a commemorar el Dia Mundial de la Poesia, que utilitza 

l'expressió poètica cercant la complicitat que agermana el llenguatge, el pensament i allò que, 
privadament, ens atorga el nostre caràcter més íntim: el sentiment. La paraula farà de pont 
entre  temes de tots els temps on el públic s'identificarà, vers a vers, amb la cadència poètica 
que aprofundeix en aquesta veu pròpia que ens comunica interiorment i que clama per 
expressar-se, per fer-se entendre, per arribar més enllà de les cabòries quotidianes que ens 
disfressen. 
 
Biografia – Currículum de Rafael Haro 
 
 
 
 
Biblioteca Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre) 
Data: dijous 21 de març de 2013 
Hora: 19:00 h 
Escriptor convidat: Albert Guiu 
Títol del recital: Quatre carrers de la Ciutat Poesia: Poesia Clàssica, Poesia 

Avantguardista, Poesia Social, Poesia de l'experiència 

 
Sinopsi: Amb aquests quatre grups de poesia es farà un recorregut per la poesia catalana, 
castellana i universal, recitant i explicant autors que pertanyen a aquestes escoles al temps, 
donant  a entendre la importància d'aquestes maneres de fer poesia: Gerard Vergés, Borges, 
Gabriel Ferrater, Albert Roig, Salvador Espriu, José Agustín Goytisolo, Miquel Martí i Pol i 
d'altres autors que puguin suggerir alguns dels quatre carrers d'aquesta Ciutat Poesia.  
 
Biografia – Currículum d’Albert Guiu 
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Biblioteca Municipal de Gandesa (Terra Alta)  
Data: dijous 21 de març de 2013 
Hora: 19:00 h. 
Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa 
Data: divendres 22 de març de 2013 
Hora: 18:00 h 
Poeta convidat: Eduard Carmona 
Títol del recital: Quina animalada! Música i poemes bestials per a xiquets i grans 

 
Sinopsi: si veniu sentireu bèsties entremaliades i la música que les fa sortir! Un recorregut 

per bestiaris i poemes encantats, amb música i personatges d'altres móns i moltes rialles! 
 
Biografia – currículum d’Eduard 
Carmona 

Eduard Carmona Vidal, Deltebre 
1982. Poeta i recitador nascut a 
Deltebre. Combina la feina 
d'escriptori amb la d'escenari. 
Com a poeta ha participat en 
diverses antologies, com ara 
Pedra foguera, antologia de 
poesia jove dels Països Catalans 
(ed. Documenta Balear) i ha 
publicat un poemari sota el títol de 
Llibre dels errors (ed. Documenta 

Balear, col. La Cantàrida). Com a 
recitador ha participat en diversos 
festivals arreu dels Països 
Catalans i, una mica, a l’estranger  
(Saragossa, Venècia). També ha publicat poemes, contes breus i articles d’opinió a revistes 
com ara Reduccions o Pèl Capell. Ha guanyat el premi Valls Jove de relats breus amb el 
conte Al bosc idíl·lic, així com també el premi Terra de Fang de poesia de Deltebre.  
 
És autor de diferents blocs literaris a la xarxa com ara Habitació 101 
(http://habitacio101.bloc.cat), No hi ha de què (http://nohihadeque.blogspot.com) o Pam i 
botxa (http://pamibotxa.blogspot.com). Mentre va existir el col·lectiu poètic Pesta Poètica, va 
crear i coordinar el seu bloc (http://pestapoetica.blogspot.com). Ha musicat textos de poetes 
catalans i d'altres de més enllà i ha treballat amb músics de tota mena. Actualment viu a 
Barcelona, on fa recitals a domicili acompanyat per una banda de jazz de primeríssim nivell a 
canvi del sopar i, mentrestant, escriu. 
 
 

 

http://pestapoetica.blogspot.com/

