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POESI

Manel Ollé, pr

Edicions 62 publicarà ‘Bratislava o B
Manel Ollé és el guanyador del 12è
Premi de Poesia Sant Cugat a la
memòria de Gabriel Ferrater. El
jurat ha premiat Bratislava o Bucarest, un poema de 650 versos que
publicarà Edicions 62.
XAVIER CERVANTES

Fins a 39 poemaris
optaven al 12è Premi de Poesia Sant
Cugat a la memòria de Gabriel Ferrater. Manel Ollé (Barcelona, 1962)
hi va presentar Bucarest o Bratislava, el seu tercer llibre poètic després
de De bandera Liberiana, premi
Guerau de Liost 1993, i Mirall trencat, premi Ciutat de Palma 2001. La
lògica segons la qual on n’hi ha dos
n’hi ha tres s’ha imposat, i el nou llibre es va endur ahir el premi Ferrater, dotat amb 7.250 euros i el compromís d’Edicions 62 de publicarlo. L’import del premi inclou el pagament dels drets d’autor generats
per la primera edició de l’obra, de
1.000 exemplars. L’anterior guanyadora del premi Ferrater va ser
Anna García Garay per l’obra Els
mots encreuats.
Bratislava o Bucarest és un sol
poema de 650 versos dividit en
quinze seccions. “Vol ser una exploració de la pròpia consciència: que
el lector mediti sobre el seu propi
pensament (a través d’unes imatges
que apareixen en el text com en una
cascada) a través de la figura d’un
actor que llegeix i viu en veu alta el
poema en un escenari en un teatre
buit i abandonat”, explica Ollé, professor titular en història i cultura de
la Xina moderna i contemporània
del departament d’Humanitats de
la UPF.

BARCELONA.

El director belga René Jacobs
al Palau de la Música. LORENZO DI NOZZI

René Jacobs
porta la follia
mozartiana
al Palau
Crítica
‘Le nozze di Figaro’
PALAU DE LA MÚSICA

3 de desembre

XAVIER CESTER

a idea, sobre el paper, era
un disbarat: com es pot
castrar en versió de concertunaobradelavitalitat
escènica de Le nozze di Figaro? La paradoxa la va resoldre de
manera magistral René Jacobs en la
segonaentregadelprojecteMozartal
Palau, convertida en una lliçó inoblidabledeteatremusical.Unteatreque
va néixer no tant dels cantants (amb
els seus simples moviments per l’escenari)comdelaprestacióabracadabrant de l’Orquestra Barroca de Friburg. Va ser un festival de colors,
d’atacs, de gradacions dinàmiques,
d’irisacions sonores, de còmplice escolta mútua i de reacció entusiasta al
més ínfim input del company. Els
tempos a vegades vertiginosos adoptats per Jacobs van estar sempre traduïts amb una precisió astoradora
perlacordamentrelafustaembolcallaval’oïdaambtonsencisadorament
afruitats, i l’anònim intèrpret de fortepianoaportavaquantitatsindustrials d’imaginació als recitatius.
Jacobsvaagombolaruncasthomogeni en què van destacar amb força
Sophie Karthäuser i Anett Frisch: la
primera, una Susanna tot mel, picardiaiseducció,lasegonaunCherubino
de palpitant joventut. Pietro Spagnoli era un comte d’autoritat amb peus
de fang, mentre que a la noble línia de
la comtessa de Rosemary Joshua li va
faltar un agut més lliure. Konstantin
Wolff hauria pogut ser un Figaro, a
partdecorrecte,mésassertiu;Marcos
Fink va aportar truculència a Bartolo
i Antonio, Lore Binon va ser una xamosa Barbarina, i Isabelle Poulenard
i Thomas Walker van justificar la inclusió de les sovint tallades àries de
MarcellinaiBasilio.Labreuparticipació del Cor de Cambra del Palau va arrodonir una folle journée que va esclatar amb una vitalitat irresistible.e
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La inspiració de la bellesa

Un dels referents de Bratislava o
Bucarest, “que té un cert component teòric i reflexiu”, és Autoretrat
en un mirall convex (1975), el llarg
poema amb què el nord-americà

Manel Ollé, ahir, després qu
havia guanyat el premi de p

John Ashbery va guanyat e
zer. Ollé, que també hi veu “
a Mascarada, de Pere Gimf
considera que una de les ref
de fons del seu poema és so
inspiració de la bellesa, sob
l’art ens canvia o no”. “No can
de manera substancial, pe
queda el ressò”, diu.
Tot i la seva especialitzac
cultura xinesa, Ollé no en pe
una influència en l’estil poè
de Bratislava o Bucarest
Tanmateix, sí que hi reconeix la presència de “la
idea de la centralitat de la
contemplació budista, però sense aire esotèric”. “És
un poema molt sensorial
on hi ha un vent que va portant imatges atractives per
elles mateixes”, explica. L
paraules del poeta es podran

SECTOR CUL

Unes 300 persones del sector de la
cultura es van concentrar ahir a la
tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona per denunciar que les retallades estan provocant “la desaparició del teixit cultural” i reivindicar que s’abaixi l’IVA del 21% al 4%
per a la cultura. L’actriu Vicky Peña i el director del BarnaSants, Pere Camps, van llegir un manifest
en què afirmaven: “La cultura és
l’aliment de l’ànima, una eina imprescindible de desenvolupament
humà. I l’aliment de l’ànima ha de
tenir el mateix IVA que l’aliment
del cos”. La concentració la convocava l’associació Marea Roja - Cultura en Lluita. Els manifestants
van ocupar la plaça Sant Jaume
fent una rotllana i amb crits de
“Wert, dimissió”. Hi van assistir
professionals com Joan Maria
Gual, Francesc Luchetti, Pau Roca,
Aina Clotet i Mario Gas.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

La ‘marea roja

300 PERSONES ES MANIF

