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“La MORT, la part 
més desconeguda de la VIDA”



PROGRAMA

DIMECRES 20 DE FEBRER

15.00h

“La mort, filosòficament parlant”, 
a càrrec d’Antoni Defez

17.00h

“Ells van morir de la vida”, 
  a càrrec de Blanca Llum Vidal



PROGRAMA

DIJOUS 21 DE FEBRER

15.00h

“El gran somni de la mort”,
a càrrec del Dr. Ramon N. Prats

17.00h

“El dret a morir dignament, un dret 
humà”, 
a càrrec d’Isabel Alonso, presidenta 
de DMD a Catalunya i Cristina Vallès, 
coordinadora de DMD a Girona



“LA MORT, FILOSÒFICAMENT PARLANT”, 
  a càrrec d’Antoni Defez

Antoni Defez (València, 1958) és 

professor de Filosofia a la Univer-

sitat de Girona. Ha publicat els 

llibres: Música i sentit. El cas Wi-

ttgenstein (2008), Realisme i na-

ció. Un assaig de filosofia impu-

ra (2009) i Assumptes pendents. 

Set qüestions filosòfiques d’avui 

(2011). Igualment és autor dels 

poemaris: Pas insomne (2003), 

Els haikus de Ciutat Vella (2005), 

La fam del guepard (2005), L’arc 

de la mirada (2007), Incert mo-

viment (2009) i Metralla esparsa 

(2014).

Anàlisi d’algunes de les conside-
racions més rellevants realitza-
des des d’un punt de vista filosò-
fic sobre el fenomen de la mort.



“LA MORT, FILOSÒFICAMENT PARLANT”, 
  a càrrec d’Antoni Defez

“ELLS VAN MORIR DE LA VIDA”, 
  a càrrec de Blanca Llum Vidal

De Federico García Lorca a Au-
siàs March, de Juan Gelman 
a Emily Dickinson, de Ma-
ria-Mercè Marçal a Paul Celan, 
d’Alejandra Pizarnik a Joan 
Maragall, de Salvador Espriu 
a César Vallejo, d’Àngel Gui-
merà a Rainer Maria Rilke, de 
Joan Sales a Marina Tsvetàieva, 
d’Andreu Vidal a Ingeborg Ba-
chmann. Setze poetes ens duran 
a la mort. A la mort en plural i a 
les experiències que hi menen. 
Avui Blanca Llum Vidal us con-
vida a escoltar i a comentar set-
ze poemes que, amb la mort al 
centre, han quedat travats a la 
vida.

Blanca Llum Vidal (Barcelona, 

1986) és filòloga, poeta, treballa-

dora social, traductora i editora. Ha 

publicat els poemaris La cabra que 

hi havia (Documenta Balear, 2009), 

Nosaltres i tu (Lleonard Muntaner, 

2011), Homes i ocells (Club Editor, 

2012), Visca! (Documenta Balear, 

2012), Punyetera flor (Labreu Edi-

cions, 2014), amb el qual va ser can-

didata al Premi Nacional de Poesia 

Jove «Miguel Hernández», i Mari-

pasoula: Crònica d’un viatge a la 

Guaiana Francesa (Tushita Edi-

cions, 2015). S’han inclòs poemes 

seus en antologies com, per exemple, 

Pedra foguera o Women Writers in 

Catalan.



“EL GRAN SOMNI DE LA MORT”, 
  a càrrec del Dr. Ramon N. Prats

El budisme ressalta la impor-
tància de ser conscients que la 
mort pot sobrevenir en qualse-
vol moment. Tant la literatu-
ra religiosa com l’art sagrat de 
les cultures budistes abunden 
en referències a la mort, que 
d’aquesta manera deixa de ser 
un tema tabú, mentre revalora 
la vida mateixa.

Ramon N. Prats és doctor en estu-

dis tibetans i budistes, dels quals 

ha estat professor (1981-2012) a la 

Universitat de Nàpols i a la UPF de 

Barcelona. També ha impartit clas-

ses i seminaris a la Universitat de 

Nova York i a la Universitat de Co-

lúmbia, així com a la UdG i a la Uni-

versitat de Granada. Ha estat direc-

tor de recerca (1998-2006) de dues 

institucions acadèmiques (HIAR i 

TBRC) de Nova York i conservador 

sènior (2007-2011) del Rubin Mu-

seum of Art de la mateixa ciutat. 

Ha pronunciat més de tres-centes 

conferències tant al nostre país 

com a la resta del món, ha comis-

sariat deu exposicions d’art tibetà 

i budista i és autor d’una seixan-

tena de publicacions que inclouen 

edicions crítiques i traduccions de 

textos tibetans, entre ells el Llibre 

dels morts.

“EL DRET A MORIR DIGNAMENT, UN DRET HUMÀ”, 
  a càrrec de l’Associació Dret a Morir Dignament



“EL GRAN SOMNI DE LA MORT”, 
  a càrrec del Dr. Ramon N. Prats

“EL DRET A MORIR DIGNAMENT, UN DRET HUMÀ”, 
  a càrrec de l’Associació Dret a Morir Dignament

Parlarem del final de la vida, de 
drets, de respecte i d’empatia, i 
deixarem un temps per a la par-
ticipació del públic, en el col·loqui 
posterior.

L’associació Dret a Morir Digna-

ment (DMD) és una entitat laica, 

sense ànim de lucre, fundada l’any 

1984, que defensa la llibertat de les 

persones per decidir el moment i 

la manera de finalitzar la seva vida, 

especialment quan pateixen un de-

teriorament irreversible i un sofri-

ment insuportable. L’associació DMD 

pretén augmentar el coneixement i 

l’apoderament de la ciutadania sobre 

el seu dret a la llibertat i l’autonomia 

en la presa de decisions respecte al 

propi procés del final de la vida, fent 

especial esment del document de vo-

luntats anticipades (DVA).
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