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Dreceres de l’infinit

Els amors són tots ferits.
Sota el cel la nit és una.
I de nit vaig caminar
per un camí de caiguda.

Viles d’amor emmudiren
rere un viver de crepuscles.
Negrors de cel assaltaren
rius i solituds profundes.

Enguany, l’acte anual en memòria de Segimon Serrallonga que l’Ajuntament de Torelló i l’Aula Segimon

Serrallonga dediquen al poeta, constarà dels següents parlaments i intervencions artístiques:

- Conferència: Segimon Serrallonga i Antoni Pous, a càrrec de Ramon Farrés, escriptor, traductor i

professor de la UAB. Autor del llibre Antoni Pous. L’obra essencial.

- Recital de poesia mística: Ramon Llull, Llibre d'Amic e Amat. Jacint Verdaguer, Perles. Angelus

Silesius, versions de Segimon Serrallonga.

Veu i tria de poemes: Cinta Massip. Veu: Damià Plensa. Música: Imma Udina

L’acte tindrà lloc el diumenge 18 d’abril de 2010, a 2/4 de 12 del migdia, a la Biblioteca Dos Rius.

Clourà l’acte el Sr. Miquel Franch, alcalde de Torelló.

Torelló
Segimon Serrallonga i Antoni Pous

Caminava endut de mi
vers la immensitat oculta.
Fins que el món es partí en dos
i se’m negaren a l’una.

Del no-res vingué el desfici
i tota aquesta malura:
versos d’amor sense amor,
sedants de foc per beguda.

Segimon Serrallonga, 1952

Torelló

Verdaguer llegit per Segimon Serrallonga



Enguany, 125è aniversari de la primera edició del poema Canigó, de Verdaguer, l’acte anual en memòria de Segimon Serrallonga 
que l’Ajuntament de Torelló i l’Aula Segimon Serrallonga dediquen al poeta, constarà dels següets parlaments i intervencions 
artístiques:

–  Conferència: Verdaguer llegit per Segimon Serrallonga, a càrrec de Ricard Torrents, escriptor, primer rector  
   i president del Consell Consultiu de la UVic.

– Intervenció musical: Descoberta de Verdaguer, poemes musicats i interpretats per Jordi Casadesús i Roger Usart. 

L’acte tindrà lloc el diumenge 10 d’abril de 2011, a 2/4 de 12 del migdia, a la Biblioteca Dos Rius.

Clourà l’acte el Sr. Miquel Franch, alcalde de Torelló.

LLetres de goig a toni Pous

III Postdata

Pels marges reflorits 
rossolen els esprits 
del dolç vint de novembre.

en un vent de visió 
devoro el Canigó 
amb Verdaguer al darrere.

M’empasso el continent,
la terra, el sol ixent
i tutte l’altre stelle.

rebento de finors,
els caps se’m tornen flors,
hurís les set esferes,

en ton per ‘nâ al zenit
té l’espai infinit,
i ell, per caçar, caçat,
té els cucs, l’eternitat.

Segimon Serrallonga
20 de novembre de 1975


