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POESIA

Manel Ollé, premi Ferrater

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

John Ashbery va guanyat el Pulit-
zer. Ollé, que també hi veu “un aire
a Mascarada, de Pere Gimferrer”,
considera que una de les reflexions
de fons del seu poema és sobre “la
inspiració de la bellesa, sobre com
l’art ens canvia o no”. “No canvia res
de manera substancial, però ens
queda el ressò”, diu.

Tot i la seva especialització en la
cultura xinesa, Ollé no en percep
una influència en l’estil poètic
de Bratislava o Bucarest.
Tanmateix, sí que hi reco-
neix la presència de “la
idea de la centralitat de la
contemplació budista, pe-
rò sense aire esotèric”. “És
un poema molt sensorial
on hi ha un vent que va por-
tant imatges atractives per
elles mateixes”, explica. Les
paraules del poeta es podran cor-

roborar pels volts de Sant Jordi,
quan Edicions 62 editarà el llibre.

Ollé té una llarga trajectòria en
la crítica literària en diferents
mitjans, i actualment col·labora a
la revista L’Avenç amb la secció
Llapis i sofà. A més de l’obra po-
ètica, ha publicat les antologies
La bossa o la vida. Antologia del
conte policíac (2000) i Combats
singulars: antologia del conte ca-
talà contemporani (2007). Tam-

bé ha traduït L’obra mestra des-
coneguda, d’Honoré de Balzac
(1997), El sentit de la literatu-
ra, de Gao Xingjian (2004), i,
juntament amb Chün-chün
Chin, el recull Contes estranys
del pavelló dels lleures, de Pu

Songling (2001). L’any passat
va antologar, traduir i prologar

el recull Pedra i pinzell. Antologia
de la poesia clàssica xinesa.e

XAVIER CERVANTES

BARCELONA. Fins a 39 poemaris
optaven al 12è Premi de Poesia Sant
Cugat a la memòria de Gabriel Fer-
rater. Manel Ollé (Barcelona, 1962)
hi va presentar Bucarest o Bratisla-
va, el seu tercer llibre poètic després
de De bandera Liberiana, premi
Guerau de Liost 1993, i Mirall tren-
cat, 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 lli-
bre es va endur ahir el premi Ferra-
ter, dotat amb 7.250 euros i el com-
promís d’Edicions 62 de publicar-
lo. L’import del premi inclou el pa-
gament dels drets d’autor generats
per la primera edició de l’obra, de
1.000 exemplars. L’anterior gua-
nyadora 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 explo-
ració 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, pro-
fessor titular en història i cultura de
la Xina moderna i contemporània
del departament d’Humanitats de
la UPF.

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

Manel Ollé, ahir, després que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès fes públic que
havia guanyat el premi de poesia a la memòria de Gabriel Ferrater. PERE TORDERA

Edicions 62 publicarà ‘Bratislava o Bucarest’ pels volts de Sant Jordi

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

CLÀSSICA

René Jacobs
porta la follia

mozartiana
al Palau

SECTOR CULTURAL
EFE

Unes 300 persones del sector de la
cultura es van concentrar ahir a la
tarda a la plaça Sant Jaume de Bar-
celona per denunciar que les reta-
llades estan provocant “la desapa-
rició del teixit cultural” i reivindi-
car que s’abaixi l’IVA del 21% al 4%
per a la cultura. L’actriu Vicky Pe-
ña i el director del BarnaSants, Pe-
re Camps, van llegir un manifest
en què afirmaven: “La cultura és
l’aliment de l’ànima, una eina im-
prescindible de desenvolupament
humà. I l’aliment de l’ànima ha de
tenir el mateix IVA que l’aliment
del cos”. La concentració la convo-
cava l’associació Marea Roja - Cul-
tura 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.

La ‘marea roja’ de la cultura reclama un IVA al 4%
300 PERSONES ES MANIFESTEN DAVANT LA GENERALITAT CONTRA LES RETALLADES

‘Le nozze di Figaro’
PALAU DE LA MÚSICA
3 de desembre

XAVIER CESTER

La idea, sobre el paper, era
un disbarat: com es pot
castrar en versió de con-
cert una obra de la vitalitat
escènica de Le nozze di Fi-

garo? La paradoxa la va resoldre de
manera magistral René Jacobs en la
segonaentregadelprojecteMozartal
Palau, convertida en una lliçó inobli-
dabledeteatremusical.Unteatreque
va néixer no tant dels cantants (amb
els seus simples moviments per l’es-
cenari)comdelaprestacióabracada-
brant de l’Orquestra Barroca de Fri-
burg. Va ser un festival de colors,
d’atacs, de gradacions dinàmiques,
d’irisacions sonores, de còmplice es-
colta mútua i de reacció entusiasta al
més ínfim input del company. Els
tempos a vegades vertiginosos adop-
tats per Jacobs van estar sempre tra-
duïts amb una precisió astoradora
per la corda mentre la fusta embolca-
llaval’oïdaambtonsencisadorament
afruitats, i l’anònim intèrpret de for-
tepianoaportavaquantitatsindustri-
als d’imaginació als recitatius.

Jacobsvaagombolaruncasthomo-
geni en què van destacar amb força
Sophie Karthäuser i Anett Frisch: la
primera, una Susanna tot mel, picar-
diaiseducció,lasegonaunCherubino
de palpitant joventut. Pietro Spagno-
li 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 xa-
mosa Barbarina, i Isabelle Poulenard
i Thomas Walker van justificar la in-
clusió de les sovint tallades àries de
MarcellinaiBasilio.Labreuparticipa-
ció del Cor de Cambra del Palau va ar-
rodonir una folle journée que va escla-
tar amb una vitalitat irresistible.e
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Parla ben clar, que el mot
és teu / i el pensament
ningú no el mana. / Si
creus la teva veritat /

llança-la al vent / i que
s’arbori com la flama.
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PALAU DE LA MUSICA CATALANA


