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NOTA DE PREMSA 
CELEBRACIÓ DEL DIA MUNDIAL DE LA POESIA  
 
El 20 de març, divendres, a les 19.00 h tindrà lloc un recital concert a sala d'exposicions del 
Palau Oliver de Boteller (carrer Jaume Ferran i Clua, núm. 4, de Tortosa), en motiu de la 
celebració del Dia Mundial de la Poesia, una iniciativa de la Institució de les Lletres Catalanes 
i de la Federació d’Associacions d’Amics de la UNESCO 
 
L’acte de Tortosa consistirà en: 
 
 Espectacle: Versos i veus amb Jordi Llavina, poeta i Xavi Múrcia, músic  
 Brindis per la poesia i pels poetes, rapsodes i músics que ajuden a difondre-la. 
 Lectura del poema del Dia Mundial de la Poesia: Illa escrita de Jaume Pont, convidat 

per la Institució de les Lletres Catalanes a fer el poema commemoratiu, traduït a vint 
llengües. 

 
 Aquesta activitat, d’entrada lliure, l’organitza els Serveis Territorials del Departament de 
Cultura a les Terres de l’Ebre.  
 
A més,  s’organitzen les següents activitats a les biblioteques comarcals del territori: 
 
 Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa (C/ Mercè, 6), divendres, 20 de març a les 

18:00 h i Biblioteca Municipal de Gandesa (C/ Assís Garrote, 4), dijous, 19 de març 
a les 17.30: La rateta que escombrava l’escaleta, a càrrec de Marina Escoda, 
espectacle adreçat al públic infantil.  

 Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó d’Amposta (Pl. Castell, 13-15): Mans de 
guix, a càrrec de Maria Pons Calvet i Daniel Sáez; divendres, 20 de març, a les 19.30 
h, una acció literària inspirada en l’obra del poeta Albert Guiu.  

 Biblioteca Comarcal de Móra d’Ebre (Pl. de la Llanterna, 4): Retrat del poeta 
adolescent, a càrrec de Joan Todó, divendres, 20 de març a les 19.30 h. 

 
Aquestes activitats organitzades en motiu de la celebració del Dia Mundial de la Poesia 
compten amb la col·laboració de les biblioteques de Catalunya, dels departaments de Justícia 
i d’Ensenyament, del Consorci per a la Normalització Lingüística, de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya, de la Fundació Catalana Síndrome de Down, de l’Espai Llull a 
l’Alguer, 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 festa de la paraula i les lletres i fomenta tot un seguit d’iniciatives, 
presencials i/o a través de la xarxa, arreu dels territoris de parla catalana.  
 
Tortosa, 12 de març de 2015 
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Poema del Dia Mundial de la Poesia Illa escrita, de Jaume Pont 
 
 
 ILLA ESCRITA 

… Altra vegada sóc 
al lloc mateix on sempre arribo 

Joan Vinyol 
La mirada inventa el món, la llum. 

 
 
 
Aquí comença el naufragi de l’ombra 
o la secreta deriva dels ocells. 
 
Sota la parpella, la matèria blanca 
i la llum negra, eternitat suspesa 
en l’aire com una música muda. 
 
Invento el temps i el seu viatge: 
poema, areny i duna líquida, tinta 
o roca al peu dels núvols emergida. 
 
Altra vegada sóc al lloc mateix 
on sempre arribo: la mar on viu 
la filla del més damnat dels déus 
i d’aquella gran bagassa del dolor 
que porta per nom Malenconia. 
 
Tot és un lent ajornar el clam 
de la mudesa, tot és callada espera. 
 
Només se sent una vaga fressa d’ales, 
el foc blanc i l’aigua negra que bateguen 
al cor d’aquesta illa escrita. Només: 
en un mar de silencis, la foscúria. 
 
 
JAUME PONT 
 

 Va néixer a Lleida (1947). Després d’estudiar Magisteri a la seva ciutat natal, es va doctorar 

en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona amb una tesi sobre la poesia de Carlos 

Edmundo de Ory. És autor de nou llibres de poemes: Límit(s) (1976), Els vels de l'eclipsi 
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(1980), Jardí bàrbar (1981), Divan (1982: Premi “V.A. Estellés” l982), Raó d'atzar. Poesía 

1974-1979 (1990: Premi de la Crítica “Serra d'Or” 1991), Vol de Cendres (1996: Premi de la 

Crítica “Serra d'Or” 1997), Llibre de la Frontera (2000: “Premi Nacional de la Crítica” 2001), 

Enlloc (2007: “Premi Carles Riba” 2006) i L’altra llum. Poemes 1976-2011 (2014). El 2012 li 

va ser atorgat a París el premi “Virgile” en reconeixement a la seva trajectòria poética. Els 

seus poemes han estat traduïts a una vintena de llengües. Ha estat professor a les 

universitats de Barcelona, Poitiers, Nàpols, Illinois, Mar del Plata i Littoral-Côte d’Opale. Des 

del 1991 es catedràtic de Literatura Espanyola Moderna i Contemporània a la Universitat de 

Lleida. Ha publicat edicions sobre les obres d’Antonio Machado i Antonio Ros de Olano, a 

més de nombrosos assaigs i dues antologies sobre l’obra poética de Carlos Edmundo de Ory: 

Poesia abierta i Música de lobo. De la seva tasca crítica cal esmentar la antologia La nova 

poesia catalana, en col·laboració amb Joaquim Marco, l’estudi El corrent G. V. (La poesia de 

Guillem Viladot), La letra y sus máscaras, El Postismo, La poesía de Carlos Edmundo de Ory, 

Literatura y surrealismo en España, Narrativa fantástica en el siglo XIX (España e 

Hispanoamérica), Brujas demonios y fantasmas en la literatura fantástica hispánica y Espejo y 

laberinto. (Estudios sobre literatura hispánica contemporánea). 
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Currículum de Jordi Llavina 
 

 
    

Jordi Llavina (Gelida, 1968) és llicenciat 

en filologia catalana per la Universitat de 

Barcelona i fa dues dècades que es 

dedica professionalment al periodisme. 

Va presentar i realitzar, durant cinc anys, 

el programa de llibres diari Fum 

d’estampa, a Catalunya Cultura. Com a 

crític o columnista, publica regularment a El Punt, La Vanguardia, Sàpiens, El Mundo, Avui i 

El 3 de vuit. Ha presentat l’espai d’entrevistes El quadrat verd, per a Barça TV. I els de llibres 

El book insígnia i L’última troballa, per a la Xarxa de Televisions Locals. 

 

Ha publicat els llibres de poemes La corda del gronxador (premi Joan Alcover de poesia), 

Diari d’un setembrista (premi Alfons el Magnànim, de la Diputació de València, i premi de la 

Crítica Serra d’Or), País de vent (premi Vila de Martorell de poesia), Vetlla (Premi Octubre 

2011 i Premi de la Crítica) i Contrada. Com a narrador, ha tret Ningú ha escombrat les fulles, 

Londres nevat (aquest últim ha estat traduït a l’asturià) i la novel·la El llaütista i la captaire. Ha 

publicat la novel·la per a infants L’arqueta dels rellotges (Cruïlla). 

 

També és autor d’una part dels poemes del concert Llunyania, que la Coral Polifònica de 

Granollers va estrenar el proppassat 1 de març del 2015. 

 

Col·labora amb el Museu de la Vida Rural en tasques de promoció i dirigeix la col·lecció de 

temàtica etnogràfica del mateix museu. 

 

Durant l’any 2014, ha fet de comissari de l’Any Vinyoli, nomenat per la Institució de les Lletres 

Catalanes.   
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Currículum de Xavi Múrcia 
 

 BIOGRAFIA 
Un quart de segle a la carretera. De seguida s’ha 

dit, però Xavi Múrcia es dedica professionalment a 

la música des de l’any 1988. Més de mitja vida 

dedicada a explorar gèneres i sonoritats de 

procedència diversa, però sempre des d’una 

perspectiva genuïnament mediterrània. Esquivant 

els radars mediàtics, però consolidant un discurs 

propi, ja sigui com a solista o en col·laboració amb 

Mirna Vilasís, parella sentimental i artística amb 

qui ha impulsat el segell discogràfic Discos a Mà i 

ha donat forma a projectes com Tralla i La Cobleta 

de la Selva, ambdós dedicats a difondre i renovar 

la música tradicional dels Països Catalans, o Samfaina de Colors, que durant tot aquest 

temps ha apropat la poesia i la música de casa nostra als públics infantil i familiar. 

 

Compositor autodidacta a més d’intèrpret polifacètic, va debutar com a solista l’any 2010 amb 

“Electrocançó”, un àlbum de caràcter marcadament introspectiu. I un decidit acostament al 

folk-rock en la seva vessant més crua i visceral. Dos anys més tard el va seguir “A 

contrapeu”, un retorn a les seves arrels tradicionals sense deixar de banda el component 

rocker. Aquest 2014 s’ha lliurat a una de les seves grans passions, l’obra de Joan Vinyoli. 

Musicant tretze textos originals del poeta, agrupant-los sota el títol genèric d’”A través de 

Vinyoli” i interpretant-los en escenaris d’arreu del país. Com a testimoni d’aquesta aventura, 

presenta aquesta tardor el seu tercer disc, “A través de Vinyoli”, que veurà la llum el 25 

d’octubre a través de Discos a Mà. 
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Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa (Baix Ebre) 
Data: dijous, 19 de març de 2015 
Hora: 18.00 h 
 
Biblioteca Municipal de Gandesa (Terra Alta)  
Data: divendres, 20 de març de 2015 
Hora: 18.00 h 
 
 
Artista convidada: Martina Escoda 
Títol: La rateta que escombrava l’escaleta 
 
 
Sinopsi:  
 
Una manera original d’apropar els infants a l’univers dels contes de tradició oral és 
a través de la màgia de la poesia. 
En aquest espectacle explicarem La rateta que escombrava l’escaleta en vers i 
jugarem a construir entre tots el conte com si fos un llarg poema, ple de ritme, 
rodolins, humor i molts personatges! 
Basat en La rateta que escombrava l’escaleta. Adaptació: Martina Escoda. 
Il·lustracions: Marta Altés. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
2014. 
 
 
Currículum de Martina Escoda 
 

 
 
 
 
Autora de llibres de poemes, guions i contes infantils a més 
d’articles sobre literatura infantil i maternitat. 
Des de fa anys, com a promotora de la lectura, realitza 
diversos projectes de foment de la poesia, tallers, recitals i 
espectacles per a infants i adults.  
També és cofundadora de Pissiganya.cat, revista digital que 
impulsa un premi de poesia d’àmbit escolar dels Països 
Catalans. 
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Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó d’Amposta (Montsià)  
Data: divendres 20 de març de 2015 
Hora: 19.30 h  
 
Espectacle: acció poètica de Maria Pons Calvet i Daniel Sáez a partir de l'obra Raül i 
Rosa d'Albert Guiu. 
Títol del recital: Mans de guix 
 
 
Sinopsi: 

 
 Es presentaran les dues últimes obres de    
l'escriptor flixanco Albert Guiu:  Memòries 
d'una oreneta de Bécquer i altres relats i el 
poemari Raül i Rosa. 
 
Raül i Rosa és, precisament, l'obra a partir de 
la qual hem desenvolupat aquesta acció. 
 
Raül i Rosa, un poemari a dues veus, per Maria 
Pons Calvet i Daniel Sáez. 
 

 
 

 
 
Currículum de Maria Pons Calvet, escenògrafa i artista visual. 
 
Graduada en Art dramàtic, especialitat d'escenografia, per l'Escola Superior d'Art Dramàtic de 
Barcelona. 
Graduada en art i disseny per l'Escola Massana de Barcelona. 
 
Especialista en disseny d'espai: 
En l'àmbit de l'espai he treballat com a dissenyadora d'interiors, com a escenògrafa teatral, 
directora d'art per cinema i publicitat i creadora d'instal·lacions artístiques. 
 
Com a creadora he desenvolupat projectes de creació d'instal·lacions artístiques i és en 
l'àmbit de la creació on he anat adquirint un llenguatge personal que en l'actualitat a pres 
forma d'acció poètica, convertint-me en el subjecte que anima les accions que jo mateixa 
proposo. 
 
No és fins a finals de 2013 que realitzo la primera acció, El cordó de la tia Júlia.  
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L'estiu de 2014 presento a Deltebre, Flix i Amposta, dins la programació dels festivals 
Bouesia i Sirga, l'acció Quan tu eres petita i jo era gran. En aquesta ocasió compto amb la 
col·laboració musical de Daniel Sáez amb qui posteriorment he desenvolupat les següents 
accions; Cinc monòlegs a dos veus més un monòleg mut i Cinc natures mortes més un 
dispositiu per a conferenciants i finalment, ara, Mans de guix. 
 
Currículum de Daniel Sáez, cantautor i artista visual 
 
Cantautor interessat per la vessant poètica que pot oferir la música.  
 
Al 2012 compongué tot un repertori de cançons inspirades en l'obra de Jordi Pope (poeta del 
Raval de Barcelona) musicant poemes del llibre Escrits sota el títol de Deixa-ho córrer, mala 
bèstia!.  
 
Al juny de 2013 aquest treball es presentà a la IX edició del Festival Bouesia (Deltebre). Al 
novembre del mateix any l'autor es traslladà a Balada (Delta de l'Ebre) per a fer una estada i 
empendre un nou projecte musical Vist des del fangar. És en aquest moment quan 
s'esdevingué l'encontre amb Maria Pons Calvet i s'interessà per la seva obra.  
 
La primavera de 2014, Maria Pons Calvet li proposa de fer la música per a l'acció Quan tu 
eres petita i jo era gran amb qui posteriorment ha desenvolupat les següents accions; Cinc 
monòlegs a dos veus més un monòleg mut i Cinc natures mortes més un dispositiu per a 
conferenciants i finalment, ara, Mans de guix. 
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Biblioteca Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre) 
Data: divendres 21 de març de 2014 
Hora: 20.00 h 
Poeta convidat: Joan Todó 
Títol del recital: Retrat d’un poeta adolescent 
 
Sinopsi: 
 
Cap poeta surt del no-res: tots escrivim, entre altres coses, perquè abans hem llegit. I 
potser escrivim d’una certa manera perquè al principi, quan érem joves, hem llegit 
segons què. I per això aquí s’hi llegiran versos dels poetes que hom llegia quan 
començava, quan estava aprenent què era la poesia, i com s’hi arriba, i com se'n fa. Els 
versos dels mestres, en definitiva: Antoni Marí, Zoraida Burgos, Francesc Garriga 
Barata, Gerard Vergés, Segimon Serrallonga o Blai Bonet , entre altres. 
 
 
Biografia – Currículum de Joan Todó 
 
            
            

       
       
       
    
Joan Todó (La Sénia, 1977) ha publicat dos llibres 
en vers, Los fòssils (al ras) (2007) i El fàstic que 
us cega (2012) i dos llibres en prosa, A 
butxacades (2011) i L’horitzó primer (2013). A 
banda d’això ha col·laborat en diverses 
publicacions literàries (com L’Avenç o Revista de 
Letras) i ha fet recitals poètics arreu dels Països 
Catalans. 
 
 


