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jo em quedo a casa

Un Dia Mundial de la 
Poesia confinat a la xarxa

Es multipliquen les iniciatives online, des de recitals i 
festivals fins a ‘hashtags’ i reculls de versos

JORDI NOPCA

F
ins ara, el Dia Mundial de la 
Poesia –que se celebra el 21 
de març– combinava reci-
tals, sessions de slam poetry, 
converses i taules rodones al 

voltant de la creació poètica. Aquest 
2020 serà diferent, esclar: prohibida la 
possibilitat d’assistir a recitals en l’es-
pai públic, la presència de la poesia es 
limitarà a iniciatives online, a través de 
les xarxes socials. 

Un dels poetes que havien de ser 
protagonistes del Dia Mundial de la Po-
esia 2020 era Josep Carner, de qui es 
commemora el 50è aniversari de la se-
va mort. La Institució de les Lletres Ca-
talanes havia escollit el seu poema A 
hora foscant i l’havia traduït a una vin-
tena de llengües. “És tard: els camins ja 
no em tempten. / I us sé, del verger dins 
el clos, / caiguts, trepitjats en la boira, / 
oh dies, oh fulles, oh flors!”, fa el primer 
quartet. Aquest i altres poemes de Car-
ner havien de ser recitats a la Central 
Catalana d’Electricitat per autors com 
Maria Cabrera, Salvador Oliva, Marc 
Rovira, Oriol Sauleda, Maria Sevilla i 
Ester Xargay. Amb el recital cancel·lat, 
els perfils de Twitter i Facebook de la 
ILC compartiran informació relacio-
nada amb el Dia Mundial de la Poesia, 
amb Carner com a poeta escollit, man-
tenint l’etiqueta #DMP20. 

Aquesta no serà l’única etiqueta des 
de la qual es podran llegir poemes i veu-
re vídeos relacionats amb la jornada. 
Cal afegir-hi #diamundialdelapoesia, 
#poesiaacasa, #poemesconfinats i 
#worldpoetryday. Entre les convoca-
tòries que s’han fet a Catalunya hi ha 
el festival PoesiaFest40, que va comen-
çar dimecres i s’acabarà avui a la tarda 
amb recitals de Carles Rebassa, Núria 
Armengol, Estel Solé i Aina Torres a 
través dels seus perfils d’Instagram. 
Juntament amb Rebassa, dos autors 
més de Grup 62 que avui oferiran reci-
tals a través d’Instagram seran Lluís 
Calvo, guanyador de l’últim premi Car-
les Riba de poesia, i David Caño, que 
amb Un cos preciós per destruir va gua-
nyar els Jocs Florals 2019. El hashtag 
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per seguir totes les activitats del grup 
és #keepreadingacasa. Cal seguir tam-
bé el compte de Twitter Poeta de Guàr-
dia, des d’on autors com Josep Pedrals, 
Martí Sales, Núria Martínez Vernis i 
Maria Sevilla han recitat poemes des de 
l’inici del confinament.  

Moltes biblioteques ofereixen la 
possibilitat de recitar a tothom que 
vulgui i donar-hi difusió. A les biblio-
teques de la Universitat de Lleida ho 
han anomenat La primavera dels poe-
tes i s’hi poden fer arribar vídeos amb 
el hashtag #poesiaacasa i #bibliote-
quesudl. Altres institucions opten pel 
Facebook: és el cas de la viceconselle-
ria de Cultura i Esports de Castella-la 
Manxa, que a través de la iniciativa 
Vuelen las palabras rep vídeos de tres 
minuts com a màxim amb voluntaris 
recitant. El Gremi de Llibreters de Ca-
talunya ha proposat als lectors que els 
diguin quin és el seu poema preferit 
per fer una antologia. 

‘Divina Comèdia’ 

Les estrelles de la poesia per Insta-
gram, com Elvira Sastre, tampoc volen 
deixar passar la possibilitat de recitar 
alguns dels seus poemes i guanyar en-
cara una mica més de visibilitat. El seu 
recital, Poesía en tu sofá, s’emetrà en di-
recte a través del seu Instagram a les 
21.30 h. La iniciativa s’emmarca en un 
festival virtual que acabarà diumenge. 

El ressò del Dia Mundial de la Poesia 
es farà notar també a la Xarxa de Ciu-
tats de la Literatura Unesco: Manches-
ter, per exemple, rep aportacions digi-
tals de poetes llegint textos connectats 
amb els arbres i la natura (perquè el Dia 
de la Poesia coincideix també amb 
aquesta altra efemèride temàtica). I a 
Itàlia, un dels països que porten més 
setmanes confinats, es prepara una 
slam poetry de 24 hores conduïda per 
Simone Savogin i organitzada pel dia-
ri Corriere della Sera. El dia 25 de març 
les lectures de poesia continuaran a la 
xarxa perquè és el dia que es comme-
mora la mort de Dante Alighieri, autor 
de Divina Comèdia.e

portada fundaci-
onal de l’Alguna 
pregunta més? 
Com es pot llui-
tar contra això? 
Doncs amb iro-
nia, em vaig dir. 
Aquesta altra ja em va agafar una mica 
més gran i amb la ironia bastant exhau-
rida perquè cada dia l’havia de fer servir 
per blindar-me psicològicament de tant 
d’atac. Però sí, mostra una cosa que hem 
acabat veient ara. Davant de determina-
des propostes polítiques de Catalunya, 
una part de l’Estat, que s’expressa a tra-
vés de les institucions o la premsa d’estat, 
reacciona de manera que tot s’hi val. 

Al llibre fas dialogar dues portades del 
mateix dia del 2005. El Periódico entre-
vistava Maragall i li treia la cita “Espa-
nya entendrà que té davant seu el 90% 
dels catalans”. Mentrestant, El País ti-
tulava “El Parlamento catalán aprueba 
un Estatuto que el gobierno reformará en 
las Cortes”. 
Com dient, “tots tranquils, no patiu!” Vaig 
posar èmfasi en això a la conferència, per-
què em sembla molt significatiu. Ens di-
uen que el Parlament català està fraccio-
nat, com si la resta de Parlaments del món 
fossin una penya d’amics que es troben 
amicalment. Doncs bé, aquest Estatut el 
van enviar el 90% dels diputats. El marca-
dor de la votació va ser 120 a 15... però els 
15 eren els del PP. I la desgràcia és que, al 
final i a través del Constitucional, els 15 
van guanyar els 120. Si algú encara s’atre-
veix a dir que hauria de ser una cosa que 
vingués amb el 90%... Doncs allò hi va anar 
amb el 90% i no va ser possible.  

¿Hi ha el perill de confondre Espanya 
amb les seves portades? 

Sens dubte, són reflex de la capa de po-
der estatal, però aquest poder estatal 
s’ha guanyat democràticament a les ur-
nes fent discursos amb aquesta línia de 
pensament en molts casos directament 
anticatalana. La qual cosa vol dir que la 
cultura política espanyola majoritària 
al carrer no ha produït en els últims 40 
anys un canvi que permeti a un espa-
nyol mitjà anar a votar independent-
ment del que li diguin de Catalunya.  

A la tercera part parles molt de TV3, una 
casa que coneixes bé. I dius que la seva 
creació va ser el principi de la indepen-
dència informativa. 
Esclar, perquè durant tota la vida els ca-
talans s’havien estat informant a través 
d’un sistema comunicatiu i un relat 
construït a Madrid. Al trencar-se de cop 
i volta el monopoli, el teleespectador ca-
talà pot rebre informació en la seva prò-
pia llengua, feta des d’aquí. I de segui-
da li demostren que feta des d’aquí, i en 
la seva pròpia llengua, no vol dir local o 
regional. Vol dir nacional. TV3 emet 
Dallas, té corresponsals als Estats 
Units, fa futbol amb bona realització... 
És competitiva. Aquest és un moment 
de desconnexió clar. 

El fet que Catalunya s’esca-
pi del monolitisme mediàtic 
espanyol segurament explica 
frases com la que recordes de 
García Albiol, segons el qual 
calia “tancar TV3 i tornar-la a 
obrir amb gent normal”. Tu 
que has estat corresponsal als 
EUA, si algú s’expressés amb 
aquests termes contra alguna 
minoria racial o d’identitat de 
gènere, sobreviuria? 
T’haig de dir que, abans, no hau-
ria sobreviscut. Però amb Trump 
les coses han canviat molt! Però 
això és una faltada tremenda. 

Consideres que és propera al 
llenguatge de l’odi? 

Absolutament. Perquè primer comences 
per definir què és normal, i per tant què és 
anormal o subnormal i, després, deshu-
manitzes. Això és de manual. Tu has de 
deshumanitzar l’enemic: en la mesura 
que ja no sigui un home ja no tindrà drets 
humans i podràs fer amb ell el que vul-
guis. No dic que Albiol anés tan lluny, pe-
rò si se li encomana aquest tipus de llen-
guatge és per aquesta idea que només hi 
ha una cosa que sigui normal i la resta és 
una molèstia, una exageració, una colla de 
pesats, perillosos i quasi terroristes. 

Quina autocrítica faries dels mitjans 
catalans? 
Hem tingut un problema, relativament 
comprensible, que és informar d’una cosa 
en la qual estàvem personalment, famili-
arment, culturalment, socialment i lin-
güísticament concernits. Ens ha passat a 
tots. De la mateixa manera que a alguns 
mitjans espanyols s’ha imposat la lògica de 
tancar files en veure Espanya en conflicte, 
alguns periodistes a Catalunya hem tingut 
també la convicció de pensar que ens ho 
tornàvem a jugar tot. Ens hi tornem a ju-
gar TV3, que van estar a punt de tancar, 
ens hi juguem la llengua, ens hi juguem 
l’escola en català... En aquest debat, ha po-
gut més el cor que la contenció professi-
onal. Ara, amb tot, m’atreviria a dir que 
fins i tot en els moments més durs de con-
flicte, els mitjans de comunicació catalans 
han mantingut un sentit angoixat de 
l’equilibri.e

RUTH MARIGOT
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