
                                                                                 

  
  

  

Dia: 21 de març 
Hora: 20 h 
Lloc: Biblioteca Central Xavier Amorós (c. de l’Escorxador, 1) 
 
 
La UNESCO va proclamar el 21 de març Dia Mundial de la Poesia. L’any 2007 la 
Institució de les Lletres Catalanes i UNESCOcat van convocar per primera vegada actes 
de celebració oficial de la data. Vuit ciutats catalanes van organitzar lectures d’alguns 
poemes a càrrec de poetes de cada indret. L’acció va obtenir una molt bona acollida i 
es va considerar convenient donar continuïtat a la celebració. 
 
Per aquest any 2011 es proposa l’edició d’un opuscle commemoratiu del Dia Mundial 
de la Poesia que contingui el poema Poesia: una visió personal, de Marta Pessarodona, 
original en llengua catalana i traduït a vint llengües més, les altres oficials a Catalunya i 
algunes d’escollides entre les que parlen altres ciutadans del país.  
 
A Reus, el recital de poemes anirà a càrrec d’Eduard Carmona i l’acompanyarà el 
clarinetista Miquel Àngel Marín. Abans, però, una voluntària i una aprenenta del 
programa “Voluntariat per la llengua”  llegiran el poema seleccionat. 

 

MMAARRTTAA  PPEESSSSAARROODDOONNAA  

  
  
Marta Pessarrodona és poeta, assagista i traductora. Recentment, ha publicat els 
llibres de poesia Topografies (2008) i Animals i plantes (2010). Ha escrit diverses obres, 
entre el memorialisme i l’assaig, sobre Mercè Rodoreda, sobre literatura de dones i 
sobre l’exili, entre les quals Mercè Rodoreda i el seu temps (2005) Donasses (2006), 
França 1939. La cultura catalana exiliada (2010) i L’exili violeta: Escriptores i artistes 
exiliades de 1939 (2010). Ha traduït, entre moltes altres escriptores, novel·les i assaig 
de Doris Lessing, Susan Sontag, Simone de Beauvoir i Virginia Woolf. Ha estat 
coordinadora del cicle “Havíem perdut la guerra: aspectes de l’exili intel·lectual català 
de 1939” (2010). Premi Nacional de Literatura 2011.  
 
Amb aquesta iniciativa, el Centre UNESCO de Catalunya-Unescocat i la Institució de les 
Lletres Catalanes, amb la col·laboració del Servei Català de Trànsit, el Consorci de 
Normalització Lingüística i els serveis territorials del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, us proposen convertir el Dia Mundial de la Poesia en una 
celebració de la paraula i la dignitat de totes les llengües per expressar-la en llibertat. 
 

http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.b1b355c024a0e2465c91b210b0c0e1a0/?vgnextoid=96d56790ded1a010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=96d56790ded1a010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.unescocat.org/ct/index.php
http://diamundialpoesia.wordpress.com/


                                                                                 

 
 
Poesia:  
una visió personal  
 
Al principi hi havia la Paraula  
Sant Joan 1:1  

 
Tal com va dir el prevere de les Mallorques:  
guaita l’horitzó de les coses futures.  
Enllà de l’Atlàntida, una poeta va predicar  
que també pel passat pot fer-hi via.  
 
Sabem que tot s’hi val si res no és mentida.  
En el principi és la paraula i molt mimada.  
 
Un súbdit britànic ens va ensenyar  
que podíem envellir als trenta anys:  
la reina d’ulls metamorfosats en perles,  
en un mes de risc i crueltats variades. 
 
A casa, un dandi ens escrivia l’epitafi:  
el fred era ben a prop i un polsim de melanconia. 
 
L’àngel, el del sant poeta, el de la creu,  
per sort, ens va assenyalar ja de petites.  
Després, l’hem hagut de venerar, cercar,  
per a cadascuna de les seves visites.  
 
Ningú no ens va prevenir de l’alt risc que corríem.  
Ningú no ens va avisar que tot i tot canviaria.  
 
És sempre la passió. A la prosa,  
encara que florida, hi va l’amor.  
És el cim de la piràmide literària i,  
envejosos, la vesteixen de parenta captiva.  
 
Llir entre cards de la nostra tradició, del nostre cavaller.  
Rosa amb espines que fan brollar, amb sort, sang divina.  

 


