Música de poetes
Música de poetes és l’espai virtual on la poesia i la música
dialoguen, on podeu escoltar versos i llegir cançons, on
veureu com artistes i poetes es (re)interpreten i
amplifiquen les seves veus.
Nascut l’any 2007 com una iniciativa de la UOC i del
Departament d’Ensenyament, Música de Poetes pretenia
posar a l’abast del professorat i els estudiants de llengua i
literatura catalanes un plataforma que digitalitzava una
pràctica molt comuna aleshores: portar el casset o el cd a
l’aula per treballar plegats els poemes musicats.
Tanmateix, aquest entorn web, que va sorgir com a solució per a una necessitat puntual, ha
esdevingut una eina útil per a la difusió de la literatura i la música. Durant la primera època, va arribar
a catalogar gairebé sis-cent poemes musicats i es va consolidar com un entorn amb un gran
potencial docent i de lleure.
L’estiu de 2019 s’inicia la segona etapa de Música de poetes amb l’afany de continuar amb aquesta
trajectòria tot adaptant-la als ritmes, discursos i reptes que planteja la societat actual. Així,
l’actualització periòdica de la base de dades inclou noves creacions musicals i recupera cançons que
no són fàcils de trobar. Els nous perfils a les xarxes socials permeten una interacció més fluïda amb
usuaris, poetes i intèrprets. Les sinergies amb altres plataformes i iniciatives aporten un acostament
al món de la poesia musicada en tota la seva complexitat.
Però, sobretot, aquesta nova etapa vol ser útil per començar a corregir el desequilibri de gènere, un
desequilibri estructural i generalitzat del qual Música de poetes no s’havia escapat: fins ara, només el
15% dels poetes eren dones, i únicament un 10% dels poemes musicats inclosos eren d’autora.
Aquestes xifres, però, no es corresponen en cap cas amb la realitat, ja que els intèrprets s’han
inspirat molt més sovint en els versos de les poetes. Per una qüestió de rigor, i inspirades en les
paraules de Montserrat Abelló, des de Música de poetes ens comprometem a aturar-nos a “escoltar
aquestes veus” i compartir-les amb vosaltres:
Parlen les dones,
la seva poesia
tendra i forta
Ben pocs s’aturen
a escoltar aquestes veus,
que, trasbalsades,
un nou llenguatge diuen
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nascut al fons dels segles.

Montserrat Abelló

WEB: A Facebook

Música de poetes

Novetats
Poemes
WEB: ‘Alegria’, per Abelard Alba & Ivan Brull
Poema original de Clementina Arderiu.
http://www.musicadepoetes.cat/titol?autor=25&titol=2161
WEB: ‘Jo, joglar’, per Juditt Neddermann
Poema original d’Anna Tobias.
http://www.musicadepoetes.cat/titol?titol=2116&autor=707
WEB: Més poemes
https://lletra.uoc.eduhttps://lletra.uoc.edu/ca/projectes/musica-de-poetes/poemes

Poetes
WEB: Montserrat Abelló
http://www.musicadepoetes.cat/poeta?autor=670
WEB: Més poetes
https://lletra.uoc.eduhttps://lletra.uoc.edu/ca/projectes/musica-de-poetes/poetes

Intèrprets
AUDIO: Eva Dénia
http://www.musicadepoetes.cat/recursos?autor=714&tipus=0
WEB: Més intèrprets
https://lletra.uoc.eduhttps://lletra.uoc.edu/ca/projectes/musica-de-poetes/interprets

Recursos
Altres espais de música i poesia
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WEB: Visat.cat
Traduccions de poesia catalana a altres idiomes.
http://www.visat.cat/traduccions-literatura-catalana/cat/3/poesia.html
WEB: Lyrikline - listen to the poet
Escolta els poemes en català en veu original dels poetes.
https://lletra.uoc.eduhttps://www.lyrikline.org/es/autores?nav=1&lang%5B%5D=ca
WEB: Les voix de la poésie
Poemes musicats en francès i anglès per animar l’estudiantat a experimentar amb la poesia a través
de la lectura, la música i l’escriptura.
https://lletra.uoc.eduhttps://www.lesvoixdelapoesie.com/
WEB: Poets.org
https://lletra.uoc.eduhttps://poets.org/collection/poetry-music
WEB: Poetry Foundation
https://lletra.uoc.eduhttps://www.poetryfoundation.org/collections/148663/poetry-and-music
BLOG: Música y poesía
Un blog de José C. Cárdenas dedicat a la poesia musicada.
http://cancionypoema.blogspot.com/

Articles
PDF: Diferència i/o normalització: la poesia catalana dels darrers trenta anys
Per Maria-Mercè Marçal i Lluïsa Julià. A Rels, 8 (hivern 2006).
https://lletra.uoc.eduhttps://projectetraces.uab.cat/tracesbd/rels/2006/rels_a2006mhivernn8p39.pdf
PDF: Poesia i cançó
Per Miquel Pujadó.
http://www.musicadepoetes.cat/docs/poesia_i_canco.pdf
PDF: Poemes, poetes i altres escriptors catalans musicats
Per Miquel Pujadó.
http://www.musicadepoetes.cat/docs/poetes.pdf
PDF: La notion de rythme entre poésie et musique
Per Simona Pollicino. A Synergies Espagne, 4 (2011).
https://lletra.uoc.eduhttps://gerflint.fr/Base/Espagne4/pollicino.pdf

Notícies
WEB: Llibre: I tu, sols tu, d’Isabel Canet
Sembra Llibres (2019).
https://lletra.uoc.eduhttps://sembrallibres.com/llibres/i-tu-sols-tu/
WEB: Llibre: La Nova Cançó. Estudis de literatura i música, de Lluís Meseguer
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Publicacions de l'Abadia de Montserrat (2019).
http://www.pamsa.com/pamsa/cataleg/La-Nova-Canco-Estudis-de-literatura-i-musica.html

Intèrprets
AUDIO: Celeste Alías
http://www.musicadepoetes.cat/recursos?autor=726&tipus=0
AUDIO: Ona Nua
http://www.musicadepoetes.cat/recursos?autor=716&tipus=0
AUDIO: Ovidi4
http://www.musicadepoetes.cat/recursos?autor=713&tipus=0
WEB: Tots els intèrprets
http://www.musicadepoetes.cat/musics

Poemes
WEB: ‘De mica en mica’, per Petit
Poema original d’Anna Cortils.
https://lletra.uoc.eduwww.musicadepoetes.cat/titol?autor=711&titol=2121
WEB: ‘Tremolaran els arbres’, per Andreu Valor
Poema original d’Alba Àlvarez i Andreu Valor.
http://www.musicadepoetes.cat/titol?titol=2134&autor=724
WEB: ‘Sovint diem’, per Celeste Alías
Poema original de Montserrat Abelló.
http://www.musicadepoetes.cat/titol?titol=2143&autor=670
WEB: Tots els poemes
http://www.musicadepoetes.cat/titols

Poetes
WEB: Montserrat Abelló
http://www.musicadepoetes.cat/poeta?autor=670
WEB: Vicent Andrés Estellés
http://www.musicadepoetes.cat/poeta?autor=21
WEB: Màrius Torres
http://www.musicadepoetes.cat/poeta?autor=221
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WEB: Montserrat Abelló
http://www.musicadepoetes.cat/poeta?autor=670
WEB: Blanca Llum Vidal
http://www.musicadepoetes.cat/poeta?autor=718
WEB: Laia Noguera
http://www.musicadepoetes.cat/poeta?autor=626
WEB: Tots els poetes
http://www.musicadepoetes.cat/poetes

A Facebook
https://lletra.uoc.eduhttps://www.facebook.com/musicadepoetes/

A Twitter
WEB: A Twitter
Tweets by musicadepoetes
https://lletra.uoc.eduhttps://twitter.com/musicadepoetes
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