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Barcelona Poesia o la ciutat feta vers

«Malos tiempos para la lírica», cantava el grup gallec Golpes Bajos als anys 
vuitanta. I segurament tenien raó, ja que en temps de modernitats, canvis 
freqüents, vida ràpida i consum immediat, la poesia no semblava una disciplina 
artística especialment popular... Per això organitzar l’any 1997 una setmana 
sencera d’activitats al voltant d’aquest tema podia semblar, com a mínim, una 
aposta arriscada.

Avui, malgrat tot, han passat ni més ni menys que tretze anys des de la primera 
edició de Barcelona Poesia, i aquesta setmana dedicada a portar els versos 
als carrers de la ciutat s’ha anat repetint cada any sense interrupció. Tan sols 
la simple continuïtat d’aquesta activitat ja es podria considerar tot un èxit, 
però Barcelona Poesia no únicament ha aconseguit fer-se un lloc al calendari 
de la ciutat, sinó que, a més, cada any amplia més i més les seves activitats i 
aconsegueix aplegar un nombre creixent d’espectadors.

Però comencem pel principi. Quin va ser l’origen de la idea? Segurament una 
de les raons de pes va ser intentar integrar en una proposta més àmplia una 
tradició catalana amb unes arrels que es remunten a l’època medieval. Eren 
els anomenats Jocs de la Gaia Ciència, uns certàmens literaris que van néixer a 
Tolosa de Llenguadoc i en els quals participaven poetes i trobadors catalans. La 
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monarquia catalanoaragonesa va decidir portar a Barcelona aquells populars 
jocs literaris, coneguts també com a Jocs Florals, i s’hi van celebrar durant molt 
de temps.

La intel·lectualitat catalana del segle XIX va recuperar aquella celebració 
medieval el 1859 i, així, durant el període conegut com la Renaixença va tornar 
a la ciutat una tradició literària que només es va interrompre després de la 
Guerra Civil i que va tornar a la ciutat el 1978, amb la democràcia municipal. 
El 1997, els Jocs Florals formaven part del calendari barceloní, de la mateixa 
manera que una altra cita poètica: el Festival Internacional de Poesia. I doncs, 
per què no celebrar totes dues trobades de manera conjunta agrupades sota 
un paraigua comú que inclogués moltes altres activitats relacionades amb la 
poesia, com ara debats, lectures i recitals, fires, xerrades i trobades de tota 
mena?

I és que, en una Barcelona plena de ciutadans atrafegats, ocupats en mil i 
una tasques i preocupats per tota mena d’afers quotidians i materials, la 
poesia era gairebé una excentricitat, i les persones que dedicaven el seu 
temps a compondre-la o a divulgar-la, pràcticament extravagants outsiders. 
Era necessari aconseguir que aquella situació canviés i que la poesia entrés 
d’alguna manera en la vida o, si més no, en el camp de visió del ciutadà comú. 
Calia fer que la poesia, en definitiva, deixés d’ocupar un espai còmode i llunyà 
en un parnàs literari elitista... i baixés al carrer per convertir-se en una cosa 
quotidiana i a l’abast de tothom.

Per aconseguir aquest objectiu, els transports públics es van revelar des del 
començament com una arma utilíssima i, així, la poesia es va llançar a envair-
los: els ciutadans que agafaven el metro cada matí per anar a la feina trobaven 
versos de poetes contemporanis escrits als vagons, se sorprenien en veure 
que el vestíbul d’una estació es convertia en l’escenari d’un recital de poesia 
o tenien la possibilitat d’agafar un Bus Poètic per recórrer la ciutat mentre 
escoltaven poemes i contemplaven els paisatges urbans que els havien inspirat.
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El metro i els autobusos han estat l’escenari en diferents edicions de les 
activitats de Barcelona Poesia, però, evidentment, no han estat els únics. I 
és que els organitzadors d’aquesta trobada han aguditzat la imaginació per 
portar la poesia a tota mena d’espais de la ciutat. Alguns, com el Saló de Cent 
—l’estança més noble de l’Ajuntament de Barcelona, on es reunia la institució 
medieval de govern de la ciutat—, han servit d’escenari als Jocs Florals; altres, 
com el Palau de la Música Catalana, una joia de l’arquitectura modernista, han 
acollit el Festival Internacional de Poesia; als nombrosos edificis històrics del 
Barri Gòtic barceloní —des del Museu Marès fins a la plaça de Sant Felip Neri o 
la de Sant Iu— s’han celebrat al llarg d’aquests anys recitals, jornades de debat 
i maratons poètiques. Fins i tot els parcs de la ciutat s’han convertit, en alguna 
de les edicions, en insòlits escenaris en els quals les activitats quotidianes dels 
barcelonins s’han vist «contaminades» per la poesia.

Per descomptat, les biblioteques i els museus de la ciutat o les institucions 
barcelonines com ara Casa Àsia, la Universitat de Barcelona o l’Institut d’Estudis 
Catalans han participat sense reserves en una edició o altra de Barcelona 
Poesia, però també ho han fet un bon nombre de petites entitats, associacions 
culturals, cafès, locals nocturns i, fins i tot, llibreries i altres comerços. I és que 
un dels grans encerts de Barcelona Poesia ha estat no limitar-se a organitzar 
esdeveniments i activitats de tota mena relacionats amb el món de la poesia, 
sinó oferir-se a les organitzacions de la societat civil que volien organitzar les 
seves pròpies activitats com a altaveu per difondre les seves propostes i fer-
ne publicitat. Així, a les moltes cites directament organitzades per l’Institut 
de Cultura de Barcelona (Icub) s’hi afegeixen cada any un munt de petites 
propostes de tot tipus que tenen com a escenari des de les galeries d’art fins 
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als mercats municipals. Són alternatives atractives que poden portar la poesia 
a la sorra de la platja, a la taula d’un cafè o a una pantalla de projecció.

I si Barcelona Poesia s’ha caracteritzat durant aquests tretze anys per l’enorme 
varietat d’espais en els quals s’ha desenvolupat —de manera que ha contribuït 
a escampar la poesia per tota la ciutat—, també ha tingut en la diversitat 
cultural una de les seves pedres de toc. Perquè Barcelona s’enorgulleix 
sobretot de la seva condició de ciutat oberta a diferents llengües i cultures, de 
ser un espai especialment predisposat al mestissatge i la barreja. Per això als 
recitals poètics que han tingut lloc aquests anys als escenaris més variats s’han 
pogut sentir tota mena de llengües: des del català i el castellà fins a l’anglès, 
el francès o el portuguès, de l’alemany al xinès, el persa o, per descomptat, 
llengües tan properes i estimades a la ciutat com el bable, el basc i el gallec.

Així doncs, la musicalitat pròpia de les diferents llengües del món ha estat 
present a cada edició de Barcelona Poesia, sobretot a través del Festival 
Internacional de Poesia, que a cadascuna de les edicions ha acostat als 
barcelonins i les barcelonines les creacions de poetes de les procedències més 
diverses: des d’Europa fins a Àsia i l’Amèrica del Sud.

Barcelona Poesia ha acollit, doncs, creacions escrites en les llengües més 
variades, però també s’ha fet ressò de les formes de poesia més diverses, 
ja que a les manifestacions més convencionals s’hi han afegit experiències 
d’avantguarda, sempre a la recerca de noves maneres d’arribar al públic; 
tradicions poètiques pròpies d’altres cultures —per exemple, els haikus— 
que, en temps de la globalització, s’han guanyat un lloc entre nosaltres; o 
plataformes d’expressió com el hip-hop i les poetry slam, les noves formes de 
poesia urbana que s’estenen sense aturador entre el públic més jove.



‘Barcelona poesia’ 

Perquè la setmana poètica barcelonina no ha sentit la necessitat de preservar 
la puresa d’aquesta disciplina literària, sinó que, al contrari, ha cregut en la 
riquesa de la barreja i la hibridació, en l’obertura a noves formes d’expressió 
i en les enormes possibilitats que ofereix el maridatge amb tota mena d’arts: 
des de la dansa fins al teatre, dels titelles a la música, des del vídeo fins a 
qualsevol nova possibilitat que ofereixi el món de les noves tecnologies.

Barcelona Poesia és una gran festa ciutadana en la qual es fonen diferents 
disciplines, diferents llenguatges artístics, diferents idiomes, diferents maneres 
de veure el món i la vida... Però sempre amb un únic objectiu: baixar la poesia 
de qualsevol pedestal que l’aïlli, posar-la a l’abast de tothom i fer-ho, sempre 
que sigui possible, d’una manera lliure i gratuïta. Així és com una modesta 
iniciativa que, a l’origen, alguns haurien pogut considerar condemnada a una 
condició minoritària i marginal, s’ha anat expandint any rere any i s’ha guanyat 
el favor majoritari dels ciutadans, que no tan sols participen massivament en 
els grans esdeveniments de la setmana (Jocs Florals o Festival Internacional 
de Poesia), sinó que s’aboquen especialment a una multitud de petits actes 
que, per la gran varietat i la diversitat de registres, atreuen públics de totes les 
edats i condicions.

Es calcula que, a l’última edició de Barcelona Poesia, l’any 2009, prop de 300 
poetes van intervenir en un centenar d’actes convocats per tota la ciutat en 
els quals van participar més de 7.000 persones. Poetes i escriptors com ara 
José Agustín Goytisolo, Cristina Peri Rossi, Bernardo Atxaga, Manuel Vázquez 
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Montalbán, Xuan Bello i Manuel Rivas, entre molts altres, han participat 
en diferents edicions de Barcelona Poesia, de la mateixa manera que altres 
personalitats del món de la cultura com el director teatral Mario Gas o 
intèrprets i compositors com El Chojin i Patti Smith. «Malos tiempos para la 
lírica»? No a Barcelona.


