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Dimecres 21 de març
l Lectures de poetes cat alans als centres d’ensenya-

ment de la comarca. Les lectures seran enregistrades
i emeses per RàdioSeu del 21 al 24 de març.

19.30 h l Present ació del llibre Obra poètica reunida ,
de Josep Espunyes. Ed. Salòria

l Lectura del poema Quatre paraules ,
de Narcís Comadira, en vint llengües diferents

Lloc: Auditori La Immaculada

Divendres 23 de març
18.00 h l Jocs de lletres. Proposta interactiva. A partir de 8 anys

Lloc: Biblioteca Sant Agustí

22.00 h l Espect acle poètic

l Sergi Martín: selecció del recull d'haikús enAMORir-se

l Ester Fenoll: selecció de poemes dels llibres Esmorzar 
perfecte, Anticipant octubre i Agradezco tu amor, pero 
tengo otros planes

Lloc: Teatre-Cinemes Guiu. Sala 2

Dissabte 24 de març
11.00 h l Pouem poemes. A càrrec de Pepacontes.

Espectacle infantil. Només ens cal un pou de poemes, 
una galleda i molta imaginació

Lloc: Biblioteca Sant Agustí

12.00 h l Lectura obert a de poesia. Vols llegir els teus poemes?
O els d’altres autors? Vine i fes-ho!

Lloc: Biblioteca Sant Agustí

18.00 h l Recit al de poesia amb els poetes alturgellencs
Salvador Albanell, Andreu Escales, Joan Graell,
Bernat Manresa, Manuel Pal i Conxita Rabasa

Lloc: Cafeteria del Centre Cívic El Passeig

Quatre paraules

Mig en somnis, un àngel

se m'apareix i em tempta:

escriu, fes un poema.

Vull treure-me'l de sobre,

vull dormir el son dels justos,

o el son dels pecadors,

m'és igual. Vull dormir.

Però ell insisteix.

Té, diu: quatre paraules:

món, país, llengua, amor.

I afegeix: gairebé

ja t'he fet el poema.

Jo li dic: si escric món,

bé hi hauré d'afegir

desastres, fam i guerres.

Si escric país, ja entro

al territori foll

de l'ésser i dels fantasmes.

I si escric llengua, veus?,

el dolor em trenca l'ànima.

No puc escriure més.

I em diu: tu escriu amor

pel món i pel país

i per aquesta llengua

que es mor i et trenca l'ànima:

veuràs que encara pots

fer aquest i mil poemes.

Narcís Comadira

El dia 21 de març va ser proclamat per la UNESCO Dia
Mundial de la Poesia . Per festejar-lo, el poeta gironí
Narcís Comadira ha escrit el poema “Quatre paraules”.

Narcís Comadira (Girona, 1942) és escriptor i pintor.
Dedicat bàsicament a la poesia, ha recollit la seva obra a
Formes de l’ombra (2002). Posteriorment, ha publicat Llast
(2007) i Lent (2012). També ha escrit teatre, assaig sobre
art i literatura i prosa literària. Ha guanyat els premis Ciutat
de Barcelona, Nacional de la Crítica i Lletra d’Or, entre
d’altres.


