
INFO - EL PATIO DE BABEL 

Dimarts 12 de novembre: Muntem la Fira de Babel. 

Avui hem de dedicat el matí a la preparació i al muntatge de la Fira.  

Hem comptat amb la participació de: 

•    Lycée Louis Armand 

•    IES Mar de Aragón 

•    Athénée Royal Simone Veil  

•    INS La Serra 

•    ACUDAM 

•    Escola Les Arrels 

•    Escola Ignasi Peraire 

•    Centre de Recursos Pedagògics del Pla d’Urgell 

•    Biblioteca comarcal “Jaume Vila” 

•    Centre de Formació d’Adults 

•    Ajuntament de Mollerussa 

 

I el suport de NUFRI, Ajuntament de Mollerussa (treballadors municipals i tècnics del Teatre), Coo-

perativa Sant Isidre de Borges, a la infraestructura. 

 

Un tast d’imatges: 
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Dimarts 12 de novembre:  

• Soirée littéraire. 

A la tarda, el professorat responsable del projecte ha estat treballant per posar en comú la feina 

que cal fer per arribar a la cloenda el mes de maig a Bèlgica i per valorar el camí recorregut fins 

avui. 

Al capvespre, a la biblioteca del centre, s’ha celebrat una vesprada literària. La poesia, les paraules, 

les lletres han estat protagonistes d’aquest acte, destinat al professorat visitant i al professorat del 

centre. En mig d’una harmonia emotiva, hem compartit el sentir d’escriptors i escriptores d’arreu. I 

la diversitat lingüística no ha estat cap 

entrebanc sinó un punt de confluència 

humana. En aquest sentit, volem destacar 

la intervenció de Matilde Martínez, direc-

tora de Godall Edicions, que ha convertit 

la diversitat lingüística en un dels eixos 

identitaris de la  seva línia editorial. 

També ens ha acompanyat la Sra. Rosa 

Fabregat. Escriptora nascuda a Cervera el 

1933, ha estat protagonista del Dia mun-

dial de la poesia 2019 amb el seu poema 

Poesia. Música de l’ànima, teixida amb 

paraules. 
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S’han llegit poemes en català, en castellà, en anglès, en francès, en neerlandès, en aranès, en italià, 

en alemany, en grec, en gallec, en aragonès i en asturià.  La música suau de les mans de Francesc 

Marrodán, professor de música del centre, acompanyava els mots  harmònicament endreçats. 

 Música de l’ànima, teixida amb paraules  

Espurna de vida, llum del coneixement,  
que s’expandeix, dòcil, per tots els confins.  
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.  
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