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POESIA 
Música de l’ànima, teixida amb paraules 
           
Espurna de vida, llum del coneixement,
que s’expandeix, dòcil, per tots els con�ins.
Música immortal que camina i vola
per la nostra terra i per tots els cels.

La canten els trànsfugues, els empresonats,
i tots els migrants que no tenen sostre,
la piulen plorant. Llàgrimes que cauen
tan endins del cor, que commouen l’ànima

dels àngels de Rilke, closa en la natura.
La fan trontollar. Música que atura 
aquell caminant en veure la cigonya 
i el seu vol rasant, sense cap frontera

que li barri el pas, puntejar lleugera
sobre la teulada que li fa de niu.
I ell no pot volar. Poesia. Música 
de l’ànima, teixida amb paraules. 

Rosa Fabregat



Obertura de l’acte a càrrec de Joan-Elies Adell, director de la Institu-
ció de les Lletres Catalanes

Parlament a càrrec de Dolors Reig, presidenta de la Federació 
Catalana d’Associacions i Clubs Unesco

Lectura del poema per Mariona García, de la Fundació Catalana 
Síndrome de Down, i Brígida Quesada, en llengua de signes

Projecció d’un vídeo dels estudiants de la Universitat de Salamanca, 
de la Xarxa universitària d’estudis catalans a l’exterior de l’Institut 
Ramon Llull

Lectura del poema de Rosa Fabregat per Soledat Gascó, voluntària 
del programa Voluntariat per la llengua i alumna del Consorci per 
a la Normalització Lingüística, i Oleksandr Dmytrenko, alumne 
del Consorci

Lectura del poema per Saiba Bayo, traductor al mandinga

Projecció d’un vídeo dels alumnes de l’INS Pineda de Mar 

"El compromís de la poesia", per Francesc Parcerisas

Actuació musical de Magalí Sare (veu) i Sebastià Gris (guitarra)

Lectura del poema per Rosa Fabregat

Projecció d’un mapping creat pels alumnes del BAU Centre Universi-
tari de Disseny de Barcelona

Cloenda de l’acte a càrrec de l’Hble. Sra. Laura Borràs, consellera 
de Cultura

Conducció a càrrec d’Anna Mestre
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