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Cada cop és més estesa entre els docents la convicció 
que, en el món actual, sotmès als dictats de les noves 
tecnologies, la poesia ha de buscar nous aliats per a 
seguir mantenint la seva ja per si minsa presència en  
els plans d’estudi i, sobretot, per a seguir engrescant els 
joves i els adolescents que omplen avui les aules dels 
nostres instituts i escoles. Un bon expert en el tema, 
Llorenç Soldevila, en els seus prop de quaranta anys de 
docència ininterrompuda, ha assajat gairebé totes les 
combinacions possibles, com ens reconeixia a l’hora 
de redactar aquest article: poesia i art (amb una inter-
pretació de les obres de Joan Miró, Apel·les Fenosa i 
Antoni Tàpies a partir dels poemes que s’hi inspiren); 
poesia, música i veu (amb l’audició de poemes musi-
cats o recitats pels seus autors o bé llegits en veu alta 
pels alumnes —en la línia del projecte «Música de po-
etes» de la UOC—), o poesia i cuina (amb el comentari 
dels poemes de tema culinari de Miquel Martí i Pol, 
musicats i interpretats per Toti Soler i Cinta Massip). 
I això per no parlar dels cicles temàtics que vinculen 
obres del passat a manifestacions culturals del present, 
molt més a l’abast de l’alumne, com el gènere literari 
del plany, des dels trobadors fins a la commovedora 
cançó «Si encara fossis aquí» de la Companyia Elèc-
trica Dharma, o el plany dedicat per Pep Sala a Avel·lí 
Artís-Gener, «Tísner». No estem parlant, doncs, de res 
més que d’un seguit d’estratègies pedagògiques que en 
el fons no pretenen res més que evitar que la poesia es 
transformi per als nostres alumnes en una llosa insu-
portable, en un gènere per a entesos que només serveix 
per a parlar de grans temes, com ara l’amor, la mort o la 
felicitat, per a posar-ne alguns exemples. Es tracta, per 
tant, de treballar transversalment, de trencar barreres 
entre les diverses manifestacions artístiques.

Sense voluntat —ni possibilitat, per raons d’espai— 
de ser exhaustius, dedicarem les pàgines següents a 
explorar, amb una sèrie d’exemples pràctics, una de 
les moltes possibilitats que s’ofereixen al docent per a 
despertar en l’alumne el gaudi estètic que ha (o hauria) 

Poesia més enllà de l’aula:  
els itineraris de la paraula
per Eusebi Ayensa

de produir-li la lectura d’un bon poema, a banda, natu-
ralment, d’enfortir les seves capacitats expressives i el 
seu esperit crític. Ens referim a les anomenades rutes 
literàries, cada cop més en voga arreu del país i entorn 
de les quals s’han articulat iniciatives ben lloables, com 
ara Espais Escrits: Xarxa del Patrimoni Literari Català, i 
Endrets: Geografia Literària dels Països Catalans. Con-
vençuts, doncs, de la seva utilitat per a fer més atrac-
tiva la poesia als lectors joves, tot seguit presentarem 
algunes d’aquestes rutes, i ho farem a partir tant del 
coneixement més o menys directe que tenim d’algunes 
d’elles com de la posada en pràctica, en el present curs, 
d’una experiència nova en aquesta línia a les ruïnes 
d’Empúries.

Rutes literàries, itineraris de la paraula

En els darrers anys s’ha incrementat considerablement 
el nombre de rutes literàries arreu dels Països Cata-
lans, algunes de les quals són fruit de la commemora-
ció puntual d’una efemèride, mentre que d’altres s’han 
consolidat com a oferta estable tant d’ajuntaments com 
d’institucions culturals i literàries d’un espectre ampli. 
Des de l’itinerari Pons, a Illa del Riberal, a la Catalu-
nya del Nord, fins a l’Espai Joan Fuster, de Sueca, al 
sud, i des del projecte «Menorca, illa de literatura» fins 
a l’Espai Jesús Moncada, de Mequinensa, a llevant i a 
ponent dels territoris de parla catalana, aquestes ru-
tes literàries comparteixen l’afany de donar a conèixer  
el llegat d’un autor o d’un aplec d’autors, convidant el 
lector a fer una lectura (en el sentit estricte del terme) 
de molts indrets de la geografia catalana.

Amb tot, ben poques d’aquestes rutes són adreça-
des específicament a estudiants, per bé que moltes hi 
són perfectament adaptables, com és el cas de la ruta 
Rodoreda, dissenyada per Marta Nadal en commemo-
rar-se el centenari del naixement de l’autora de La plaça 
del Diamant; la de Blanes, tot prenent com a fil con-
ductor la prosa dúctil de Joaquim Ruyra que va iniciar 
Lluïsa Julià i que s’ha fet permanent en mans d’Aitor 
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Una alumna de batxillerat 
de l’institut Cendrassos de 
Figueres, recitant el poema 
«Sacerdot del temple de 
Serapis» de Konstandinos 
Kavafis, davant del temple 
de Serapis, a la ciutat grega 
d’Empúries.
(Fotos: Eusebi Ayensa)

Alumnes de batxillerat de 
l’institut Salvador Espriu de 
Salt, llegint el poema «Asclepi» 
de Iannis Ritsos, davant del 
temple d’aquest déu grec a la 
Neàpolis d’Empúries.
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A la ruta literària Jesús 
Moncada es visita Mequinensa, 
on té lloc l’acció de Camí de 
sirga, es camina pels carrers 
del poble vell i els participants 
s’aturen a la casa on va viure 
l’escriptor. (Foto: Jaume 
Centelles)

Els alumnes de primer de 
batxillerat de l’optativa de 
Literatura Catalana de l’Escola 
Pia Santa Anna de Mataró 
durant la ruta literària Mercè 
Rodoreda.

Roger des de l’Arxiu de Blanes, i l’itinerari Anglada 
pels Aiguamolls de l’Empordà, posat en marxa ja fa 
uns anys per la Càtedra Maria Àngels Anglada – Carles 
Fages de Climent.

Si hi ha, però, dues institucions pioneres en aquest 
sentit, són les fundacions Josep Pla i Jacint Verdaguer, 
que des de fa anys malden per apropar els joves als 
espais que inspiraren algunes de les obres més signi-
ficatives del solitari de Llofriu i del genial poeta de Fol-
gueroles. Un munt de rutes i de tallers, perfectament 
organitzats per nivells educatius i fàcils de reservar 

i d’executar, permeten satisfer les necessitats del do-
cent més exigent. Si ens centrem en la Fundació Ver-
daguer (atès que és de poesia d’allò de què parlem), 
l’anomenat Segle romàntic, que el 1995 se celebrà ar-
reu de Catalunya, però molt específicament a Vic per 
a commemorar el cent cinquantè aniversari del naixe-
ment de Verdaguer, marcà el tret de sortida per a l’or-
ganització, d’una manera estable, de rutes literàries 
que avui gaudeixen d’una salut envejable. En trobem 
tant d’específiques per a alumnes d’educació infantil 
i primària («El Canigó, una història gegant») i d’ESO  
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i batxillerat («Verdaguer: “Vora la mar” i “Els dos cam-
panars”») com de més generals, adaptables, segons les 
circumstàncies, a tots els nivells educatius («Casa Mu-
seu i poesia a la plaça» i «Ruta Verdaguer a Folguero-
les, la Gleva o la Plana de Vic»). En qualsevol cas, l’eix 
transversal de totes aquestes rutes, a banda de nivells i 
de tipologies d’alumnes, com ens recorda la directora 
de la Fundació Jacint Verdaguer, Carme Torrents, és la 
paraula dita (ja sigui pels alumnes assistents o, més 
freqüentment, per la guia que condueix la visita), que 
s’imposa momentàniament al domini abassegador de 
la imatge, que per totes bandes ens aclapara.

«La paraula en el vent»: Guiatges historicoliteraris a 

Empúries

Empúries —s’ha repetit un i mil cops— és molt més 
que un jaciment arqueològic. Des del Noucentisme, 
aquesta colònia grega es convertí en la baula que fal-
tava en la llarga cadena que lligava el nostre país amb 
el passat clàssic; en el pont que, al capdavall, ens 
connecta amb el que vàrem ser, tot guardant-nos-en 
la memòria, en paraules de Xavier Rubert de Ventós. 

Empúries, però, també és paisatge, i, com tantes vega-
des, hem d’agrair a Josep Pla que ens hagi llegat, en 
el seu llibre Tres guies, una descripció que, a banda de 
fer ressaltar la bellesa i l’encert del seu emplaçament, 
arriba a tocar les fibres més sensibles de l’ànima i ens 
presenta aquest indret únic com un espai de reflexió 
íntima, d’interiorització i de retorn a les nostres arrels 
culturals més pregones:

«La seva situació enfront del golf de Roses produeix 
en la sensibilitat del turista una impressió inesborra-
ble. La lluminositat de l’aire, l’obertura de l’arc de cel 
sobre el golf, el somriure inenarrable del mar, sem-
blen excitar les forces més íntimes del pensament, en 
la seva forma més serena, equilibrada i lúcida. Això és 
el que té de més grec, probablement, Empúries: la in-
vitació que el seu emplaçament provoca a contemplar 
el món exterior amb una mirada clara, llarga i ampla.»

No és estrany, doncs, que el lloc sagrat, el paradís 
perdut que per als catalans és Empúries —i aquí tor-
nem a parafrasejar Pla—, hagi inspirat algunes de les 
millors plomes del país. El gavadal de proses i poemes, 
de novel·les històriques i fins i tot de peces teatrals de 
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temàtica emporitana és realment considerable. No hi 
ha gènere literari que, d’alguna manera, no se n’hagi fet 
ressò. Empúries, doncs, és també el punt de partida i 
d’arribada d’un viatge no solament històric, sinó també 
literari. Essent així, és del tot justificat parlar de la ciutat 
grega i romana d’Empúries —i del seu museu— com 
del centre d’una geografia lírica les línies mestres de la 
qual ja han estat traçades per alguns assagistes. L’any 
2003 Jordi Pla dedicà a Empúries un capítol de l’At-
les literari de les terres de Girona, en què oferí el primer 
resum comentat de les principals aportacions literà-
ries sobre l’Escala i Empúries. I, cinc anys més tard, 
aquests textos i d’altres foren aplegats i traduïts al grec 
per nosaltres mateixos —en col·laboració amb el po-
eta Fedon Khatziandoníu— en un llibret titulat Vetusta 
Eufonia: textos literaris sobre Empúries, que constituí el 
quinzè volum de la sèrie «Autors a l’Institut Cervantes 
d’Atenes», institució que aleshores dirigíem. La dar-
rera aportació en aquesta línia, deguda a la ploma de 
José Luis Bartolomé i titulada «Viatge literari a Empú-
ries», és realment recent, ja que va veure la llum en el 
número 78, d’octubre de 2015, de la revista «Auriga». 
Totes aquestes experiències conviden el lector a endin-
sar-se en la realitat literària d’Empúries, per bé que no 
són pròpiament itineraris literaris, organitzats com a 
tals i vinculats a espais emblemàtics de la ciutat grega i 
romana d’Empúries o a peces concretes del seu museu.

Si a aquest vessant literari d’Empúries hi afegim 
que el nombre d’alumnes de tots els nivells educatius 
que visiten aquest jaciment no deixa de créixer any 
rere any (en consonància amb la seva presència en els 
plans d’estudi tant de primària com de secundària i 
batxillerat), no ens sembla forassenyat complementar 
la visita tradicional amb la lectura d’una sèrie de textos 
prèviament escollits i treballats a classe. I aquest és el 
punt de partida del projecte «La paraula en el vent: Gui-
atges historicoliteraris a Empúries», que enguany hem 
posat en marxa, com a experiència pilot, des del Camp 
d’Aprenentatge d’Empúries i que el proper curs farem 
extensiu a tots els instituts i escoles de Catalunya. En 
una comarca entramuntanada com és l’Empordà, es fa 
gairebé obligatòria la referència al vent, manllevada, 
com ja deu haver endevinat el lector, del títol d’un re-
cull de Josep Carner. No ens estendrem en l’exposició 
d’aquest projecte, que aspira, des d’aquest petit racó  
de l’Empordà, a augmentar l’oferta —encara minsa— 
de guiatges literaris dedicats específicament a alum-
nes. Per sort, són tants els poetes (catalans o no) que, 
des d’èpoques, gèneres i registres ben diferents, han 
convertit Empúries en el motor de la seva reflexió lite-

rària que disposem d’un material ingent que ens per-
met trobar, per a un mateix espai o objecte, textos de 
nivells diferents, adaptables a les necessitats d’alum-
nes de primària (especialment del seu cicle superior), 
ESO i batxillerat. Heus-ne ací un exemple.

Una de les peces més conegudes i admirades del 
museu d’Empúries és l’anomenat mosaic del sacrifici 
d’Ifigènia, trobat casualment en una domus romana 
l’any 1849. La contemplació i l’explicació de la tràgica 
escena reproduïda en aquest mosaic guanyen un relleu 
especial si es complementen amb la lectura d’algun 
dels textos que hi fan referència, des d’Eurípides fins a 
Jordi Pla. Entre els autors catalans, Pere Coromines en 
féu una delicada evocació en el seu llibre ja clàssic Les 
gràcies de l’Empordà (1919), que, per la seva senzillesa, 
pot complir perfectament les expectatives d’una apro-
ximació literària adreçada a alumnes de cicle superior 
de primària. I així mateix, el bell i evocador sonet titu-
lat «Mosaic», de la poeta Andrée Bruguière de Gorgot 
(1892-1941), francesa de llengua i de cultura, però cata-
lana per branca materna, inclòs en el recull Dans les rui-
nes d’Ampurias: Sonnets i esplèndidament traslladat al 
català per Maria Antònia Salvà en una traducció que és 
més aviat una reescriptura en la nostra llengua, podria 
completar una visita al museu d’Empúries de qualsevol 
alumne d’ESO dels nostres instituts. La seva evocadora 
plasticitat, a més, permet identificar els personatges re-
produïts en el mosaic, com Agamèmnon, que, «davant 
aquell esguard filial, gira amb horror la faç».

I, per acabar, no podem deixar d’incloure en el nos-
tre elenc el dramaturg grec Eurípides, que dedicà dues 
tragèdies a l’atziaga sort d’aquesta filla d’Agamèmnon, 
el cabdill de l’estol grec que, acompanyat del bo i mi-
llor de la noblesa grega, salpà cap a Troia. El text, que 
dóna peu també a treballar aspectes col·laterals de la 
cultura hel·lènica, com és la història mítica del casal de 
Micenes o la cerimònia de la súplica, és el complement 
ideal a una visita al museu i a les ruïnes d’Empúries 
d’alumnes de batxillerat, i es pot veure complementat 
per altres textos d’un nivell de dificultat semblant i pot-
ser més propers al lector català, com els poemes «Ifigè-
nia», de Carles Fages de Climent, i, molt més recent, 
«Ifigènia (mosaic d’Empúries)», de Jordi Pla.

En el ric mosaic dels guiatges literaris per espais em-
blemàtics del país, aquesta aproximació poètica a Em-
púries és una tessel·la més que confiem que porti les 
generacions més joves de catalans i catalanes a retrobar 
les nostres irrenunciables arrels mediterrànies, amb la 
força del vent que inflà les veles de les naus focees que 
recalaren a Empúries fa més de vint-i-cinc segles.




