
La plaça de la Catedral tornarà a
ser l’escenari del Dia de la Poesia
a Solsona. Com en les tres edicions
anteriors, es farà un recital a l’aire
lliure, i enguany es vincularà al Tri-
centenari amb la temàtica dels
poemes seleccionats. 

A Igualada, avui es fa un taller
per descobrir la poesia a través de

l’obra de Salvat-Papasseit, demà un
recital poètic, i dissabte l’actriu
Emma Vilarasau recitarà els autors
que l’han acompanyat: Vinyoli,
Martí i Pol, Margarit... A Masque-
fa també es farà, demà (18 h), una
lectura de poemes a la biblioteca.

A Súria, els poetes protagonis-
tes dels actes són Federico García
Lorca i Miguel Hernández.

P. MAÑÉ | MANRESA

Solsona fa poètic el Tricentenari
i Vilarasau recitarà a Igualada  

L’auca que es presentarà en l’homenatge és obra de Joan Vilamala
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PER UN DIA, I PER TOT L’ANY El Dia Mundial de la Poesia, impulsat per la Unesco, se celebra des del 1999. A Catalunya és una iniciativa
que lidera la Institució de les Lletres Catalanes. Entre el més d’un centenar de propostes que s’organitzen a pobles i ciutats hi ha presentacions
de llibres, poesia a les escoles, tallers, concursos... És un dia per normalitzar aquest gènere literari, per crear l’hàbit de recitar i escoltar poemes



El poeta i esperantista manresà
Gabriel Mora i Arana és enguany
el protagonista dels actes que se ce-
lebraran a Manresa amb motiu del
Dia Mundial de la Poesia, que
s’escau demà, 21 de març. Òm-
nium Bages i la biblioteca del Ca-
sino han organitzat una exposició
i un acte d’homenatge que pretén
donar a conèixer la figura i l’obra
d’aquest autor, reconegut com a
Mestre en Gai Saber als Jocs Florals
de Barcelona el 1990. 

L’exposició Gabriel Mora i Ara-
na. Paraula de poeta es pot visitar
fins al 28 de març en l’horari ha-
bitual de la biblioteca. En l’acte
d’homenatge, en el qual Mora i
Arana, de 88 anys, hi serà pre-
sent, poetes i autors de la Catalu-
nya Central llegiran les seves
obres. Joan Vilamala, que ha creat
una auca sobre el poeta i espe-
rantista, ha destacat que «tots els
seus amics volen ser a l’acte d’ho-
menatge, que és de justícia per la
vàlua de Mora i Arana». 

Montserrat Caus, responsable
de la Col·lecció Local de la biblio-
teca del Casino, ha realitzat l’ex-
posició, que detalla la biografia i
l’obra poètica de Mora i Arana, nas-
cut a Castellar del Vallès i resident
a Manresa des dels 13 anys. En el
seu vessant d’esperantista, ha es-
tat mestre d’aquest idioma uni-

versal i n’ha fet difusió arreu, par-
ticipant, per exemple, al llibre Es-
peranto antologia, amb les tra-
duccions de Cementiru de Sinera,
d’Espriu; i Paraules per la pau, de
Martí i Pol. A més a més, la infor-
mació de l’exposició es comparti-
rà a través de la Viquipèdia, en el
marc del programa de les biblio-
teques del Casino i de l’Ateneu Les
Bases per donar a conèixer la
col·lecció d’àmbit local.
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Manresa aprofita 
el Dia de la Poesia
per homenatjar 
Gabriel Mora i Arana

El poeta i esperantista manresà protagonitza
una exposició i una lectura de les seves obres


ELS ACTES

MANRESA
 Recital de poesia: la poetessa
Sònia Moya recitarà el poema de
Montserrat Abelló i poesies pròpies
amb l’acompanyament de la guitarra
de Pau Ruiz. També llegiran Tan sols
la paraula nua alumnes del CNL
Montserrat: Francesc Xavier Giol
(català); Susana Romero, de
Veneçuela; i Cristina Pastor, del País
Valencià (castellà); Mustapha Nali i
Menana El Harrak, del Marroc (àrab);
Florenice Da Silva, del Brasil
(portuguès); Anne Dardey, de França
(francès); Svetoslava Budakova, de
Bulgària (búlgar); Florina Baciu, de
Romania (romanès). Divendres, a les
18 h, a la biblioteca del Casino.
Homenatge a Gabriel Mora i
Arana: poetes i escriptors de la
Catalunya Central llegiran poemes de
l’homenatjat: Josep Maria Aloy, Josep
Fàbrega, Lluís Calderer, Montserrat
Altarriba, Climent Forner, Jordi Pàmies,
Josep Tomàs Cabot i Joan Vilamala.
Divendres, a les 20 h, a la biblioteca
del Casino.

IGUALADA
Recital col·lectiu: hi pot participar
tothom qui vulgui llegir el seu poema
preferit en veu alta, per la qual cosa
cal inscriure-s’hi prèviament. Alumnat
del CNL Montserrat llegirà el poema
de Montserrat Abelló: Omar Dkhissi,
del Marroc (francès); Thierno Ibrahima
Ndiaye, del Senegal (wòlof) i la seva
parella lingüística, Ramona Aguilera
(català); Monir Mir, del Marroc (àrab); i
Miguel Ángel Ojeda, de Nicaragua
(castellà). També es presentarà, amb
la presència del poeta igualadí Ernest
Farrés, el poemari Ciutat, de Jordi
Cervera. Divendres, a les 19 h, a la
Biblioteca Central. 
 «Els meus poetes»: l’actriu Emma
Vilarasau recitarà els poetes que l’han
marcat. Dissabte, a les 21 h, al Teatre
Municipal l’Ateneu. Entrades: 12
euros, amb descomptes per a
diversos col·lectius. 

SOLSONA
 Lectura de poemes: lectura del
poema de Montserrat Abelló, en
català i francès, àrab i anglès. Lectura
de poemes vinculats al Tricentenari a
càrrec d’alumnes de l’Aula d’Extensió
Universitària, del Club de Lectura de
Gent Gran i d’Òmnium del Solsonès.
Peces musicals a càrrec dels alumnes
de l’Escola de Música. La solsonina
Teresa Coromines recitarà el seu
poema Oda de la terra a la primavera.
Divendres, a les 19 h, a la plaça de la
Catedral. En cas de pluja, al vestíbul
de l’ajuntament. 

SÚRIA
 «Recordant Federico García
Lorca»: lectura en veu alta d’obres
d’aquest poeta, amb el grup del Taller
de Lectura de l’Esplai. Divendres, a les
18.30 h, a la biblioteca.
«Palabras de Miguel»: espec-
tacle de La Nona Teatro, basat en la
vida del poeta Miguel Hernández, que
va morir a la presó d’Alacant com a
represaliat polític. Divendres, a les
21.30 h, al teatre del Foment Cultural.
Entrada lliure.

«Tan sols la paraula nua»
Montserrat Abelló (Tarragona,
1918) ha estat l’encarregada

d’escriure el poema d’enguany del
Dia de la Poesia, que ha estat traduït
del català a vint llengües més, les al-
tres oficials a Catalunya i algunes
d’escollides entre les que parlen els
altres ciutadans del país. El poema
diu: «Tan sols la paraula nua/ la teva,
mai la d’un altre,/ la que reflecteix
una vida/ dins d’una solitud/ curulla
de promeses,/ on tot és possible./
S’esvaneixen els dubtes/ la foscor
claror es torna/ i els sols variants i
múltiples/ cauen damunt cada mot,/
el cobreixen i donen força./ Enllà d’a-
quest ser-hi/ tan precís que/ s’allarga
en el contingut/ de cada paraula cla-
ra./ Com ho és la poesia»



LA POESIA D’ENGUANY

Gabriel Mora i Arana, 
de 88 anys, és Mestre en Gai Saber


