
Originalitat i qualitat són els
adjectius que mereix l’especta-
cle de Josep Sampere presentat
dissabte passat a la segona part
de la sessió de Poesia Viva
d’Igualada. 

Coordinada per Adoració Ali-
berch, en la roda de poetes hi
van intervenir Elisabet Bonet,
Assumpció Ferran, Jaume Fer-
rer, Jaume Gorrea, Montserrat
Llopart, Joan Martí i Conxita Pa-
lau. «Josep Sampere, banda so-
nora original» era el títol de l’es-
pectacle que es va oferir en la se-
gona part. L’autor, després d’a-
grair a Poesia Viva l’oportunitat
de posar en escena aquest mun-
tatge, va explicar el perquè del tí-
tol escollit: «hi he posat tot allò
que m’apassiona: el cinema, els
fantasmes, la literatura i la músi-
ca. Hi ha una mica de tot plegat,
combinat, esperem, amb una cer-
ta originalitat».

Josep Sampere es va esforçar
i va aconseguir sorprendre el pú-
blic. Va començar amb una pre-
sentació autobiogràfica i després
va donar una llambregada a la
seva producció literària. Final-
ment, va parlar així dels seus tre-
balls poètics: «els poemes que
sentireu i veureu tenen un to sépia
o clarobscur, crepuscular com les
imatges que els acompanyen.
Quasi tots són malenconiosos,
com la música que els embolcalla.
(...) En dic poemes, jo, però ho
són? És una pregunta que em faig,

de tant en tant, al final d’alguns.
Ho haureu de decidir vosaltres».
Va encetar-se la recitació amb
«Smith&Wesson&Festina», i es
va continuar amb d’altres com
«La casa embruixada» i «Es-
querdes». La lectura d’aquests
treballs va ser a càrrec dels rap-
sodes Adoració Aliberch, Elisa-
bet Bonet, Jaume Ferrer i el ma-
teix Sampere. El públic els podia

seguir a través de la gran panta-
lla del teatre, ambientats amb
unes imatges prèvies i una músi-
ca adient; un primmirat treball
realitzat pel mateix autor. Va se-
guir la presentació d’un frag-
ment de la novel·la «El dimoni
de la tarda» llegit per Laura Ro-
sich i Lleonard del Rio. I final-
ment Josep Sampere va oferir
«L’últim poema», que va bastir
amb la presència de tots els actu-
ants en un simpàtic i provocador
final. Cal esmentar també el bon
treball d’il·luminació, control de
so i d’imatge de Xavi Amat. En
definitiva un espectacle contro-
vertit, enginyós, amb una bona
dosi de fantàstica ironia.
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Joan Pinyol porta

avui a Vilanova

i la Geltrú un taller

de microcontes

En el marc de la campanya
«Tot l’any lectura 2008», que
organitza el Servei de Bibliote-
ques de la Diputació de Barce-
lona, avui, divendres, 21 de no-
vembre, a la biblioteca Joan
Oliva de Vilanova i la Geltrú,
l’escriptor capelladí Joan Pi-
nyol conduirà un taller dedicat
al gènere narratiu del micro-
conte. El taller començarà a
partir de les 6 de la tarda.

Adreçat a adults i amb el
nom d’«El microconte, un petit
gran gènere», l’activitat  dona-
rà a conèixer els trets distintius
d’un gènere que Pinyol ha con-
reat en diversos llibres. A més,
s’engrescarà els assistents a
elaborar microtextos de collita
pròpia a partir de la projecció
en una pantalla i la lectura de
diversos minitextos escrits per
diversos autors d’arreu del
món.  

La coral Santa Maria prepara
el seu dinar de germanor
i edita «El Trumfo» trimestral

Com és tradicional a les envistes
de les festes patronals de Santa
Cecília i de la Puríssima, la coral
de Santa Maria d’Igualada cele-
brarà properament un dinar de
germanor, obert a excantaires, fa-
miliars i amics. Enguany serà el
diumenge dia 30 de novembre a
2/4 de 3 del migdia al restaurant
Canaletas. Com és costum, en
acabar hi haurà un petit concert
i una animada sobretaula. Els in-
teressats a assistir-hi poden po-
sar-se en contacte amb qualsevol
membre de la junta.

D’altra banda, aquests dies ha
sortit a la llum un nou exemplar
del butlletí «El trumfo», que cor-
respon al darrer trimestre de
l’any i anuncia les activitats pre-
vistes fins per Cap d’Any. L’edito-

rial du per títol «Encetem el curs
del 70è aniversari» i és signat pel
president Lleonard del Rio. Des-
prés de fer l’anunci de l’esdeveni-
ment, escriu que «ens interessa el
demà, i sobretot l’avui. Per això vo-
lem anar avançant amb l’esforç del
dia a dia. Juntament amb el cant
coral hi ha una colla de valors que
no hem de deixar perdre, un dels
quals és aquest ambient de família
que ha marcat sempre el sant i se-
nya de la nostra coral» .

En aquest exemplar d’«El trum-
fo» es publica també la crònica
de la festa patronal de la parrò-
quia de la Soledat i el comiat de
Mn. Salvador Mundó —il·lustra-
da amb fotografies—; i Josep Na-
dal entrevista una de les cantaires
més antigues, Rosa Lloret i Po-
més.
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E l Teatre de l’Aurora va pro-
gramar per a les nits de di-
vendres i dissabte una apos-

ta molt arriscada i inusual per al
teatre igualadí. «Absurdo», del
coreògraf Iker Gómez, va apro-
par el públic de l’Aurora a la «dan-
sa de l’absurd», complementada
amb música i videoprojeccions.

Tots dos dies van destacar per la
poca presència de públic. Els cinc
protagonistes d’«Absurdo« pre-
nen el món de l’absurd com a mo-
tor filosòfic per escapar-se de l’in-
tent frustrat d’entendre la vida.
Dadà és la inspiració de l’obra per
arribar al «no-art», és a dir, qües-
tionar tot el que ens envolta a par-
tir de la provocació, però «sense
perdre mai el sentit de l’humor», tal
com va afirmar el director de l’o-

bra. Una provocació que té una
fita molt clara: aconseguir que el
dubte s’apoderi de tots nosaltres.
«Absurdo» comença amb una
projecció audiovisual que enfron-
ta el negativisme amb el positivis-
me i mostra un clar guanyador: el
no s’imposa per sobre del sí. I és
que la projecció del negativisme
té una potència tan important
que, per més que intentem esbor-
rar-la, no se’n va. 

El moviment dadaista utilitzava
la foto de l’absurd per buscar un
llenguatge artístic i lliure sense lí-
mits. Iker Gómez utilitza aquesta
tècnica i, a partir de fotogrames,
l’adapta al vídeo. Els «herois patè-
tics» que donen vida a «Absurdo»
intenen atravessar metafòrica-
ment un mur que «els permetrà ar-

ribar a l’enteniment». Dues línies
al terra que es van escurçant al
llarg de l’obra ens mostren la fra-
gilitat de la vida dels personatges i
de la humanitat en general. La in-
tenció d’«Absurdo» de buscar un
moviment espontani, immediat,
no estipulat i aleatori s’acompleix
i, a partir de la contraposició de la

dansa més sofisticada amb la
menys elaborada, s’aconsegueix
transmetre al públic la força inte-
rior dels personatges. La música
juga un paper molt important a
l’escenari i el «Rèquiem a la raó»
elaborat i interpretat per Perrot-
prouce encaixa amb el dadaisme
de l’obra.
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Mar Martí

El més atrevit art de la
provocació, el dadaisme
escènic d’Iker Gómez
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Un espectacle impactant que combina diversos recursos artístics
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La coral celebrarà el dia 30 de novembre el seu dinar de germanor 
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L’original obra de Josep Sampere
sorprèn en la sessió de Poesia Viva
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Els assistents no van perdre l’oportunitat de recitar el mateix Sampere
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La poesia de Josep
Sampere deixa a qui
l’escolta suggestions,
no pas sentències,
sobre el contingut
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