AHIR
Menta, farigola,
ruda i romaní.
Una vella, vella
com un pergamí
d’hora a la finestra
vol reconfegir
la casa que hom veia
darrera el jardí.
D’allà la cridava
un minyó veí.
Anaven a escola
pel mateix camí.
Que en fa d’anys, sospira,
que ell se li morí!
Tants d’anys fan un dia,
un de sol: ahir.
I, si s’estimaren,
mai no s’ho van dir.
Menta, farigola,
ruda i romaní.
Josep Carner, del Llibre dels poetes (1904)

Llegeix: Jordi Serra, professor

L’IDIL·LI
No t'acostis de puntetes
que el silenci em fa estremir.
Qualsevol es pensaria
que tirem per mal camí.

Em dic Lola, sóc fadrina
tinc setze anys
però de mi,
ni veïnes ni parentes
no en bescanten ni un bocí.

No m'abracis la cintura
si no vols fer-me sofrir.
Una nit tan xafogosa
i acotxar-me encara així...

La mare, temps fa que és morta.
El pare és al Potosí.
I ara visc amb una tia
que no es cansa de tossir.

Ai!, no em besis a la boca

Tinc una germana monja,

que em despintes el carmí.

un germà boig i un cosí

Més valdria que em parlessis

que una vegada per Pasqua,

de la guerra del carlí.

i en aquest mateix jardí,
i també de nit com ara

Els joves d'avui en dia

que no es movia ni un bri

gasten aires de botxí,

va ensenyar-me la manera

talment com si t'amidessin

de jeure sense dormir.

per donar-te un què sentir!
No m'arruguis la faldilla
que he planxat tot just ahir.
Per què em faltes?
No m'arrambis
a la soca d'aquest pi.
Pere Quart
Llegeix: Rosa M. Mercader, professora

DES DE LES CLOSES, II
Recorda sempre aquesta claror
de la tarda - assuavida
pel trenat dels xiprers i dels llorers flairosos com la veus, ja enyorant-la, darrera els finestrals.
Recorda sempre aquesta claror
gràvida d’ocells quasi tots invisibles
fora d’una cardina que es gronxa
a la branca més alta del més alt xiprer.
Així la tarda del cor, abans resplendent,
és entelada d’ombres allargades
i d’aquest gris que em crida
el nom més estimat.
I també els ocells que em cantaven a dintre
s’encauen, errívols, i només
molt de tant en tant
un s’escapa, s’eleva del llac del silenci
i assaja una cançó des de la branca arrelada
en la llum de la fona amorosa memòria.
M. Àngels Anglada

Llegeix: Dolors Dalmau, professora

Catalunya
EL MEU HORT
Al meu hort neixen les violes. La terra és negra i fèrtil. Ha sigut tan treballada que ens està agraïda. Quan
la treballo amb els peus nusos, la sento i em sent. Alço la mirada i veig el meu hort ple de violes.
Hi ha un pou: l’aigua clara, forta i decidida s’uneix amb la terra, com una crida, com una abraçada necessària i desitjada. Es barregen. La terra i l’aigua es fan inseparables.
Al meu hort tinc un cirerer, ell em fa sentir la llum. Els ocells canten i viuen dins del meu cirerer. Recullo
les cireres com perles brillants del desig. El desig de l’alegria, de l’esperança, de l’amor. Aquests fruits
creixen dins del meu hort. Totes les cireres són aprofitables, totes recollides, fins a emplenar el cistell de
l’abundància, la vida.
Hi creix una parra molt verda, molt vella que ens dóna ombra, recolliment i silenci. Sota la seva ombra
hem plorat llàgrimes cristal·lines que la terra negra s’empassava. Hem rigut mentre els ocells voletejaven. Hem menjat el pa que ens havíem guanyat i hem compartit l’amor que sentíem.
Quan es gira la tramuntana hi ha un cel clar, de vegades amb pluges, però és un cel transparent, et parla
i et diu el que vols sentir. Un matí brillant, una tarda serena, una nit plena d’estels. Des del meu hort el
cel té una bellesa incalculable. Amb els peus dins de la terra i la mirada alçada, li demano una paraula,
una paraula que emergeix de la terra cap al cel. Només una paraula. Llibertat!!!
Llegeix: Carme Flores, de Catalunya

Marroc
من غير َي َد ْين

لم أ ُك ْن ُم ْنتَظ ار
أن تَثْقُبيني مث َل ُرْم ٍح َوثَنِ ْي
ْ
ِ
لم أ ُك ْن منتظ ار

 و َكالمي.. أن تدخلي في لُغتي
ِ واشار
ي
ْ ات َي َد
ِ لم أ ُك ْن
منتظ ار
ِ أن تُصبحي
أنت الثقافَ ْه

لم أ ُك ْن منتظ ار
ِ  وحقِّي..أن أخسر التاج
بالخالفَ ْه
َ
َ
َ
 وشهي ار.. كنت قويَّا
ُ فلقد
البحر
وجُنودي
َّ يمألون
ُ
َ
َ البر و
ِّ
ِ
ين
ْ َالم ْشرق
َ وراياتي تُ َغطي

الزْل َاز ُل
أكن منتظ ار أن
َ
َ يحدث
ْ لم
البحر
أن ْين َش ِط َر
ُ
ِ
ِ وأن
ط َعتَْي ْن
تكس َرني
ْ  ِق،  يوما، عيناك
***

Llegeix en àrab Mohamed Lachihab, del Marroc

SENSE MANS
No m’esperava
que em travessessis com una fletxa pagana.
No m’esperava
que entressis en el meu llenguatge,
en les meves paraules
i en els gestos de les meves mans.
No m’esperava
que et tornessis culta.
No m’esperava
perdre la corona i el meu dret de successió:
era fort i famós,
els meus soldats omplien la terra i el mar
i les meves banderes cobrien els orients.
No m’esperava que hi hagués un terratrèmol,
que es partís el mar,
i que un dia els teus ulls em dividissin en dos.
No m’esperava,
quan et vaig besar, que m’oblidaria dels llavis.
No m’esperava,
quan et vaig abraçar, tornar sense mans.

Romania

JUCĂRII

JOGUINES

Noi, care suntem îngrozitor de mari,
Care n-am mai căzut pe gheaţă
Dintre cele două războaie,
Ori dacă din greşeală am alunecat vreodată,
Ne-am şi fracturat un an,
Unul din anii noştri importanţi şi ţepeni
De gips ...

Nosaltres, que som tan grans,
que ja no caiem pel gel
des del temps d’entreguerres,
o si per error hem relliscat algun cop,
ens hem trencat també un any,
un dels nostres anys importants i rígids
pel guix...
Quantes vegades sentim
nosaltres, els més grans,
que ens manquen les joguines!

O, noi, cei îngrozitori de mari
Simţim câteodată
Că ne lipsesc jucăriile.
Avem tot ce ne trebuie,
Dar ne lipsesc jucăriile.
Ne e dor de optimismul
Inimii de vată a păpuşilor
Şi de corabia noastră
Cu trei rânduri de pânze,
Care merge la fel de bine pe apă,
Ca şi pe uscat.
Am vrea să încălecăm pe un cal de lemn
Şi calul să necheze o dată cu tot lemnul,
Iar noi să-i spunem: “Du-ne undeva,
Nu ne interesează locul,
Pentru că oriunde în viaţă
Noi avem de gând să facem
Nişte fapte grozave.”
O, cât ne lipsesc uneori jucăriile!
Dar nu putem nici măcar să fim trişti
Din cauza asta
Şi să plângem din tot sufletul,
Ţinându-ne cu mâna de piciorul scaunului,
Pentru că noi suntem nişte oameni foarte mari
Şi nu mai e nimeni mai mare ca noi
Care să ne mângâie.

Tenim tot el que ens cal,
però ens manquen les joguines.
Enyorem l’optimisme
del cor de cotó de les nines
i el nostre vaixell
amb tres veles,
que va bé tant per l’aigua
com per terra.
Voldríem cavalcar sobre un cavallet de fusta,
i que amb tota la fusta el cavallet renillés,
i poder dir-li: “Porta’ns on sigui,
tant se val l’indret,
que en qualsevol moment a la vida
tenim intenció de fer
alguns fets remarcables.”
Com ens manquen les joguines a vegades!
Però ni tan sols podem
estar tristos,
ni plorar a cor què vols,
agafats a la pota de la cadira,
perquè som PERSONES tan grans
que no hi ha ningú més gran que nosaltres
que ens acaroni.

Llegeix en romanès Andreea Pantaza, de Romania

França
CARNAVAL
Quand se veirà lo bombardièr escampar pluèja de confètis. . .
Quand se veirà lo canon faire riseta a l'objectiu...
Quand se veira lo tanq passejar filhas per las fèstas...
La bala far son ziga-zaga, coma lo serpentin...
Farai de Carnaval la fèsta nacionala !...

CARNESTOLTES
Quan es vegi el bombarder escampar pluges de confeti...
Quan es vegi el canó fer riure l’objectiu...
Quan es vegi el tanc passejar les noies per les festes
i que la bala faci la seva ziga-zaga com la serp...
Faré del Carnestoltes festa nacional!

Llegeix en occità: André Alègre, de França

Paraguai
CHE SYMI PORÃ

LA MEVA MARE ESTIMADA

Rohechaga'u Che Symi Pora
ha ku mombyry chehegui reime,
reikuaa nga'u py'a tarova
nachemonguevei ymaite guive.
Ñemokunu'u hyakuãmba voiva
roheja guive chemotyre'y,
hi'ã chepepo, aveve aha,
nde ypype aguejy, roñandu che sy.

Et trobo a faltar, mare estimada,
i ets tan lluny de mi...
Si sabessis l’aflicció
que no em deixa dormir des de fa molt de temps...
Aquelles moixaines perfumades
des que et vaig deixar em van abandonar.
Tant de bo tingués ales, per venir volant,
baixar prop teu, estar amb tu, mare.

Arekova Iñongatuhape
Amo che anga ruguape
Che Sy ne Mborayhumi,
Avave no guahêi hendape
ha pe kuarahy rataicha
ohesapeva ha omimbi.

El tinc guardat
allà, al fons de la meva ànima,
el teu amor, mareta,
ningú hi arriba,
és com el foc del sol
que il·lumina i centelleja.

Aromandu'a Ne Marangatu
Mombyry guive Che Symi Porã,
mbombe'u pyrã manteko Ajuhu,
Nde rekovekue Ysyry sakã.
Kuña Paraguai nde rekopete
nde ndereikuaai jahei, kane'õ,
nde Sygui reru Residenta-kue
ha che ne memby peina amono'õ.

Et vull recordar divina.
Des de lluny, mare estimada
trobo coses per explicar.
La teva vida com un rierol cristal·lí,
amb el teu esperit de dona paraguaiana.
No coneixes el dolor, el cansament
de la teva mare has portat com a exresident.
I jo, com a fill teu, aquí el recullo.

Llegeix en guaraní: Lorena Toledo, de Paraguai

Joaquima i Bouchra
ILLA ESCRITA
La mirada inventa el món, la llum.
Aquí comença el naufragi de l’ombra
O la secreta deriva dels ocells.
Sota la parpella, la matèria blanca
I la llum negra, eternitat suspesa
En l’aire com una música muda.
Invento el temps i el seu viatge:
Poema, areny i duna líquida, tinta
O roca al peu dels núvols emergida.
Altra vegada sóc al lloc mateix
On sempre arribo: la mar on viu
La filla del més damnat dels déus
I d’aquella gran bagassa del dolor
Que porta per nom Malenconia.
Tot és un lent ajornar el clam
De la mudesa, tot és callada espera.
Només se sent una vaga fressa d’ales,
El foc blanc i l’aigua negra que bateguen
Al cor d’aquesta illa escrita. Només:
En un mar de silencis, la foscúria.

Llegeixen en català i en àrab: Joaquima
Pellicer i Bouchra Assou, parella lingüística

JOSÉ
E agora, José?
A festa acabou,
a luz apagou,
o povo sumiu,
a noite esfriou,
e agora, José?
e agora, você?
você que é sem nome,
que zomba dos outros,
você que faz versos,
que ama protesta,
e agora, José?
Está sem mulher,
está sem discurso,
está sem carinho,
já não pode beber,
já não pode fumar,
cuspir já não pode,
a noite esfriou,
o dia não veio,
o bonde não veio,
o riso não veio,
não veio a utopia
e tudo acabou
e tudo fugiu
e tudo mofou,
e agora, José?
E agora, José?
Sua doce palavra,
seu instante de febre,
sua gula e jejum,
sua biblioteca,
sua lavra de ouro,

seu terno de vidro, sua incoerência,
seu ódio - e agora?
Com a chave na mão
quer abrir a porta,
não existe porta;
quer morrer no mar,
mas o mar secou;
quer ir para Minas,
Minas não há mais.
José, e agora?
Se você gritasse,
se você gemesse,
se você tocasse
a valsa vienense,
se você dormisse,
se você cansasse,
se você morresseÂ…
Mas você não morre,
você é duro, José!
Sozinho no escuro
qual bicho-do-mato,
sem teogonia,
sem parede nua
para se encostar,
sem cavalo preto
que fuja a galope,
você marcha, José!
José, pra onde?

Llegeix en portugués: Camila Lucarelli, del Brasil

Perú

UN PERRO NEGRO

Un perro. Un prado.
Un perro negro sobre un gran prado verde.
¿Es posible que en un país como éste aún exista un perro
negro sobre un gran prado verde?
Un perro negro ni grande ni pequeño ni peludo ni pelado
ni manso ni feroz.
Un perro negro común y corriente sobre un prado ordinario.
Un perro. Un prado.
En este país un perro negro sobre un gran prado verde
Es cosa de maravilla y de rencor.

Llegeix: Gonzalo Peña Castillo, del Perú

Marroc
ALGUNES PERSONES
Algunes persones et fan ballar el cap amb les seves conductes.
No pensen abans de parlar i diuen coses dolentes dels altres sense pensar si allò els farà mal. Per
altra banda, elles es creuen molt bones encara que sempre parlin malament dels altres i els facin
patir. És més, si et diuen una cosa que no t’agrada i els repliques, et contesten que és broma!
També hi ha algunes persones que tenen el cor cruel, ple d’enveja, sense estimar a ningú, només
elles mateixes. No són generoses amb els altres. Si veuen que tens dificultats o problemes diuen
que ja t’està bé, que segurament t’ho mereixes.
Algunes persones tenen mars d’aigua, però són incapaces de donar-ne un vas a algú que tingui set.
És curiós que algunes persones que ho tenen tot només desitgin fer mal als altres i prendre’ls la felicitat.
Però, per sort, també n’hi ha d’altres que tenen llum en el seu cor!
Llegeix en amazic: Tamimount Lamjahdi, del Marroc

Romania

Llegeix en romanès: Pavel Nitu, de Romania

Romania
L’ESTEL
Hi havia una vegada, com en un conte,
hi havia, com si mai hagués passat,
d’un llinatge imperial nascuda,
una molt bonica princesa.

I, a poc a poc, seguint-la,

I era l’única filla,
superba en qualsevol cosa,
com la Mare de Déu és entre els sants
i la lluna entre les estrelles.

I quan al llit la noia
s’estén per dormir,
ell toca les seves mans delicades,
tanca les seves celles dolces;

Des de l’ombra de les magnífiques voltes
ella dirigeix els seus passos
cap a la finestra, on a la cantonada
l’Estel l’està esperant.

I des del mirall la llum
es difon sobre el seu cos,
sobre els seus ulls grans, ara tancats,
i sobre la seva cara ajaguda.

Mira l’horitzó, sobre els mars
ell apareix i brilla,
sobre els camins bellugadissos
condueix negres naus.

Ella el mirava somrient,
ell tremolava al mirall,
perquè la seguia, submergit en el seu somni.
Per fi va arribar a la seva ànima.

El veu avui, el veu demà,
i així neix el desig.
Ell, mirant durant setmanes,
s’enamora de la noia.

I ella, parlant en el seu somni,
sospirant amargament, va dir:
“Oh, dolç mestre de la meva nit,
per què no véns? Vine!

Com somiadora
es recolzava en els colzes...
De la seva enyorança s’omplen
la seva ànima i el seu cor.

Baixa suaument, tendre estel,
lliscant sobre un raig,
entra en la meva llar i el meu pensament,
porta llum a la meva vida!”

I amb quina magnífica força
s’encén ell cada nit,
quan a l’ombra del castell
ella l’està esperant a ell.

Ell escoltava tremolant,
s’encenia cada vegada més,
i es tirava fulgurant,
se submergia al mar.

descendeix a l’habitació,
teixint amb les seves espurnes fredes
una tela de flames.

Mèxic
El Doctor
Fue hace mucho tiempo, allá en la revolución, cuando los muertos se hallaban pudriéndose
bajo el sol.
Nos cayó la peste un día quien sabe dónde vino disque la “Fiebre Española”. La gente así
la llamó.
¡Y que don Chon se nos muere, don Chon el enterrador! Lo vino a ver don Zenayo que en
el rancho era el doctor, le puso un espejo grande y luego que el muerto ya no les oyó.
Que me gritan: “Canuto, Tú y tu compadre Navor vengan y entierren a este difunto entre
más hondo mejor.” Lo liamos en un petate porque ya no había cajón, hicimos un hoyo
hondo y que echamos al Chon.
Y que se oye muy abajo “No mi entierren”, “No mi entierren por dios, estoy vivo”,” No me
entierren, no sean ingratos”.
Pero pos que dice mi compadre “No li haga caso a esa voz” ,“ Este ya se petateo, el doctor
dice que está muerto y pos el pa eso estudió” “Apoco este viejo tarugo va a saber más que
el doctor?”.

Llegeix: Diany Peñaloza, de Mèxic

Senegal
TA…TADIABONE DE NUY TADIABONE

FESTA MUSULMANA DE LA CARITAT

Ta…tadiabone de nuy tadiabone

Nosaltres fem la festa del “Tajabone”

Abdu diambaar niaari malaikala

Abdou Diambar, dos àngels vénen de dalt

Tchakaw laye diogué danou si seroo

del cel

Mouni laa deguem diouli n’gaa

I pregunten si has resat,

Mouni laa deguem woor n’gaa

I pregunten si has fet el ramadà.

Tchakaw laye diogué danou si seroo

Vénen de dalt del cel per verificar,

Mouni laa deguem diouli n’gaa

i pregunten si has resat

Mouni laa deguem woor n’gaa

i pregunten si has fet el ramadà.

Taadianone de nuy tadiabone

Tajabone fem la festa del Tajabone

Taadiabone de nuy tadiabone

Tajabone fem la festa del Tajabone

Woo ley ; woo ley

Wooley, wooley

Woo ley;woo ley

Abdou Diambar wooley

Abdu diambar woley
Niari malaikala woley

Llegeix en wòlof: Ousmane Doucoure, del Senegal

Marroc
ELS ARGUMENTS DE LA GENT
En qui puc creure i què puc desmentir.
La gent critica l’altra gent.
No saben en quines circumstàncies viuen.
Uns es creuen més que els altres i s’obliden de
com són ells mateixos.
El temps passa i ells no se n’adonen.
En qui puc creure i què puc desmentir.
Cada dia amb una notícia i cada dia amb un
nou argument.
Però, qui ho faci seguirà sempre al darrere.
I arribarà un temps en què ho hagi de recordar.
Centra’t en tu i no pensis en els altres.
No saps que tu també acabaràs sota terra al
final de tot.
En qui puc creure i què puc desmentir.
Centra’t en tu mateix.
Llegeix en amazic: Bouchra Assou, del Marroc

Visualitza en el teu davant.
Això farà que tot sigui bonic a la teva vida.

Catalunya
POEMES DEL MÓN, UN ENLLAÇ ENTRE CULTURES
Que de pressa passen els dies,
és ben cert que el rellotge del temps mai no s’atura,
vaig pensar aquella tarda quan tota inspirada
em vaig disposar a escriure aquests versos
per al recital d’avui: Poemes del Món.
Un recital que ja ha arribat a la seva desena edició,
i que, any rere any, fa possible la nostra amigable trobada.
Com és costum de fer-ho, les persones que hi hem participat,
aprenents de català, voluntaris per la llengua i professorat,
ens hem expressat amb les nostres llengües d’origen,
i a través de la poesia hem voltat per diversos països del món,
compartint bells paisatges, música, emocions i sentiments
i establint llaços d’amistat entre tots nosaltres.
Com a persones diverses que som, les nostres creences,
la nostra manera de fer i de pensar són d’una gran diversitat,
però el senyal més distintiu i comú de tots nosaltres és el llenguatge,
és la nostra història i la nostra identitat i, els voluntaris,
amb la nostra dedicació, contribuïm a fer estimar
la llengua i la cultura de la nostra terra
i fem que persones vingudes de països forasters
se sentin com a casa, que pertanyen a la nostra comunitat.
Voluntariat per la Llengua és un programa que obre una porta
a totes aquelles persones que volen aprendre i practicar el català.
Que aquesta porta oberta perduri en el temps,
oberta de bat a bat, i que tots nosaltres,
ciutadans d’arreu del món, lliures de barreres i distàncies,
fem possible que no existeixin mai claus,
ni mans, que la pugin tancar.
Visca el Voluntariat, visca el català!
Llegeix: Joaquima Pellicer Solà, de Catalunya

Colòmbia
HAY QUE SACAR EL DIABLO
Qué le estará pasando a nuestro país
desde la última vez que yo le canté
mi ultimo bambuco habló de dolor
ahora las cosas andan de mal en peor

Que le estará pasando a nuestro país
desde la última vez que yo le canté
mi ultimo bambuco habló de dolor
ahora las cosas andan de mal en peor

No puede uno callarse teniendo voz
si la moral del mundo va para atrás
qué se hicieron los hombres que hacen el bien
siempre la misma cosa no habrá poder
para que la justicia traiga la paz
hay, hay que sacar el diablo y no mas que hacer

No puede uno callarse teniendo voz
si la moral del mundo va para atrás
qué se hicieron los hombres que hacen el bien
siempre la misma cosa no habrá poder
para que la justicia traiga la paz
hay, hay que sacar el diablo y no mas que hacer

Que suenen explosiones de inteligencia
sobre el herido vientre de mi país
que el pueblo desde niño tome conciencia
que la violencia no lleva a un fin
aunque ya se haya dicho bueno es decirlo
hay que parar la guerra con la canción
por que solo el bambuco tiene permiso
de hacer llorar el alma de la emoción
por que solo el bambuco tiene permiso
de hacer llorar el alma de la nación

Que suenen explosiones de inteligencia
sobre el herido vientre de mi país
que el pueblo desde niño tome conciencia
que la violencia no lleva a un fin
aunque ya se haya dicho hay que repetirlo
hay que parar la guerra con la canción
por que solo el bambuco tiene permiso
de hacer llorar el alma de la emoción
por que solo el bambuco tiene permiso
de hacer llorar el alma de la nación.

Canta: Paulina Medina Rios, de Colòmbia

