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espectaclesicult
DISSABTE

29 DE SETEMBRE DEL 200778 el Periódico

n tres minutse

«Mai vaig mostrar el meu
treball als meus pares»

33 John Giorno, ahir al Macba.

John Giorno

El veterà agitador novaiorquès
va presentar ahir la pel.lícula
‘Nine Poems in Basilicata’ i avui
ofereix un recital a Sant Agustí.

Poeta

GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

–Va compartir la joventut amb
Andy Warhol, Roy Lichtenstein,
Jasper Johns, John Cage... Però
també va ser corredor de borsa.
–Només durant un any i mig. Jo
volia fer poesia, però vaig fer un
parell de coses passades de rosca i
els meus pares em van obligar a
buscar feina per recuperar l’equi-
libri mental. Els anys 50 era fàcil
treballar a Wall Street.

–Després va tornar a passar-se
de rosca.
–Sí, però vaig anar amb compte i
ja no els ho vaig dir als meus pa-
res. Mai em vaig atrevir a mos-
trar-los el meu treball, perquè
eren conservadors i el que jo feia
els anys 60 era extremadament
pornogràfic. Ells ja estaven satis-
fets si em veien a la revista Vogue.

–Va travessar totes les fronteres
experimentant amb les drogues i
el sexe, però segueix viu.
–Vaig tenir la sort de néixer el 36
i quan va començar a córrer l’LSD
jo ja no tenia 15 anys, sinó 24. Te-
nia la ment més clara, entenia
millor el món i m’adonava del
que no anava bé.

–«Algunes drogues són substàn-
cies molt sagrades / dóna grà-
cies perquè d’alguna manera
ens alliberen la ment». Molts dels
seus poemes són impublicables.

–M’ha passat sempre, especialment
amb el sexe. La gent el practica però
no vol sentir certes coses.

–Ve a Barcelona com a mestre de
la spoken word (paraula parlada).
¿No seria millor dir-ne poesia pop
del que fa vostè?
–Jo no faig spoken word. Així és com
els negres es refereixen al rap, per-
què encara que el que fan és poesia
no els agrada dir-ne així. Jo només
sóc un poeta que fa actuacions.

–Però ha popularitzat la poesia uti-
litzant les noves tecnologies.
–En lloc d’escriure una cosa que les
editorials em rebutjarien, vaig in-
ventar la poesia per telèfon, en CD i
en vídeo. Però no per a les masses,
sinó per connectar amb l’audiència.

–¿Internet beneficia la poesia?
–Al connectar milions de persones
de tot el món, ha acabat amb l’elitis-
me de la poesia. Ara existeix una
audiència infinita, cosa que no vol
dir que hi hagi milions de grans poe-
tes, és clar.H

El Poliorama programa cinc
estrenes infantils aquest any

TEATRE 3 TEMPORADA

b

MARTA CERVERA
BARCELONA

‘Pirats’ obre demà
la temporada, que
tancarà al maig
‘El zoo d’en Pitus’

L
a programació infantil torna
a partir de demà (12.30 ho-
res) al teatre Poliorama amb
una de pirates, Pirats: els jo-

glars flotants. Coloraines, l’entranya-
ble personatge que presenta tots els
espectacles, no faltarà a la cita. Tots
els espectacles són estrena a Barcelo-
na. Recomanat per a nens a partir de
7 anys, Pirats narra les aventures
d’una curiosa tripulació de joglars
que recorre el mar Carib. Keco Pujol
(guió i música) i Lluís Juanet (direc-
ció) són els responsable d’aquest
simpàtic muntatge que s’estrena a
Barcelona després del seu èxit a Pe-
ralada.

CLÀSSICS JUVENILS / La versió teatral
d’El zoo d’en Pitus, adaptació d’aquest
clàssic de la literatura juvenil catala-
na, arribarà a final de temporada. La
creació de la productora Tutatis pu-
jarà a escena a partir del 4 de maig,

després de foguejar-se al circuit esco-
lar. «És fidel al llibre, té el vistiplau
de l’autor, Sebastià Sorribas», van ex-
plicar.

El Centre de Titelles de Lleida, res-
ponsable de muntatges com Els
músics de Bremen i Hansel i Gretel, es-
trenarà Vola, vola, Peter Pan, adapta-
ció de la famosa novel.la de J. M. Bar-
rie del nen que no volia créixer. El
muntatge, apte per a canalla a par-
tir de 3 anys, està interpretat per

marionetes de taula i ombres.
El Magic Andreu, que va triomfar

la temporada anterior, torna del 16
de desembre al 2 de gener amb una
nova proposta de títol indesxifrable:
Chuspitruskiguaychikey.

La música serà la protagonista de
Papanotes, d’Únics Produccions, res-
ponsables també de Pirats. L’obra,
per a públic de 3 anys i més, utilitza
el gospel per demostrar com interac-
tuen les notes musicals.H

33 Keko Pujol (esquerra) i els personatges de Pirats, al Poliorama.

PERE BATLLE




