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● El cel de Zuric (Viena
Edicions) és el títol del
desè poemari que publica
el poeta montblanquí Jo-
sep Civit i Mateu. El tre-
ball va obtenir el premi
Marià Manent de poesia en
l’edició del 2008, convo-
cat per la Societat Cultural
Sant Jaume de Premià de
Dalt. El jurat, integrat per
Francesc Rodon, Jordi
Manent, Vicenç Llorca i
Enric Vila, va valorar
l’obra premiada des del
vessant formal i concep-
tual, considerant que «il-
lumina, d’una manera
emotiva, aspectes genera-
litzables de la melangia
humana».

El cel de Zuric consta de
quatre parts (La cua de la
sargantana, Poderosos
reis Mides, Temps afegit i
El cel de Zuric): «un itine-
rari melangiós, com valo-
rava el jurat, amb una in-
equívoca vocació genera-
litzable, itinerari que tran-
sita permanentment des
d’una precisa i reconeixi-
ble ambientació inicial
fins a arribar a la progressi-
va depuració formal i con-
ceptual dels poemes que
desemboquen en la darrera
part», en què l’autor revela
l’anècdota inicial i el sentit
final del viatge.

El poemari es va presen-
tar dissabte a Premià de
Dalt.

El montblanquí Josep Civit
publica el seu desè

poemari, «El cel de Zuric»
C.F. / Montblanc

Josep Civit, amb el seu recull de poemes. / EL PUNT

● El Mercat del Fòrum ha renascut
aquests dies. L’espai s’ha tornat a
obrir per deixar-hi lloc als artistes i
la seva Sopa de Galets. Les jorna-
des de participació popular orga-
nitzades per Trànsit’Art van aca-
bar ahir després de tres dies. On
abans es venia carn, fruita o verdu-
ra, aquests dies s’hi han exposat
pintura, decoració i creacions de
tot tipus. Davant del mercat s’hi va
situar, ahir al matí, Pedro Alba
amb la seva performance Del sexe
al menjar i viceversa. Alba grava-
va converses de qui s’oferís com a
voluntari per parlar sobre menjar o
sexe. Al costat del confessionari,
on la gent podia parlar amb més
tranquil·litat, l’artista havia muntat
una hipotètica parada de verdura.
Sota la roba, però, hi havia un
equip de gravació i anàlisi de la fre-
qüència de la veu. Recollia algunes
frases que havia gravat i les analit-
zava. El resultat final serà una vi-
deocreació condicionada a les con-
verses que s’hagin enregistrat.

Dins el mercat, més calents que
no pas a fora, alguns artistes tenien
exposades les seves obres. Des de
pintura sobre diferents superfícies
fins a decoració o tions guarnits de
diverses maneres. El fred va fer
que el públic s’entretingués més a
tombar per dins el mercat que no
pas per fora durant el matí d’ahir.
Els que eren a l’exterior, però, no
només podien veure les creacions
dels artistes de la Part Alta.
L’Agrupament Escolta i Guia Fent
Camí havia portat tres patges dels
Reis Mags perquè la canalla els po-
gués donar la carta. Les nadales
que sonaven pels altaveus, i que de
tant en tant cantava algun monitor,
feien de fil musical de tota la plaça
del Fòrum. Per passar millor el
fred, els monitors havien preparat
una olla de xocolata desfeta que
van anar repartint tant als pares i
fills que havien anat a portar la car-
ta als Reis com als veïns que passe-
javen entre el mercat d’antiquaris.
Juntament amb els tarragonins que
ahir al matí feien un cafè en alguna
terrassa de la plaça, la confluència
de coses a fer el matí de diumenge

al Fòrum va arribar al punt àlgid a
mig matí. Una comitiva formada
per algunes motos i un cotxe des-
capotable passejava un Pare Noel
que repartia caramels des del cot-
xe.

Els artistes estaven instal·lats al
mercat des de divendres passat.
Ells veuen amb bons ulls la inicia-
tiva de l’Ajuntament de deixar-los
recuperar espais com ara el Mercat
del Fòrum, que estava tancat des de
feia anys. Judit Marquès, membre
de la junta de Trànsit’Art, explica-
va que els artistes estan «molt con-
tents». «Tot i que potser no s’ha
venut gaire, el trànsit de gent ha es-
tat tremend» durant els tres dies
que ha durat Sopa de Galets. La
falta d’espais és una de les denún-
cies principals de l’associació
d’artistes. La reobertura del Mer-
cat del Fòrum els sembla un encert,
i esperen que no serveixi només
per continuar fent coses al mateix
mercat. Els artistes creuen que
s’han de continuar obrint espais de
la Part Alta que ara estan tancats i
en desús i que, en canvi, es podrien

aprofitar. Es mostren optimistes,
diuen que l’Ajuntament es mostra
receptiu en aquest sentit, i que per
tant es podrà continuar en aquesta
línia.

La valoració positiva que fa el
col·lectiu de creadors també és ex-
tensible al públic. Marquès ha
comprovat que la gent que durant
el cap de setmana ha passejat per
les parades del mercat n’ha sortit
satisfeta. El fet que el Mercat del
Fòrum torni a tenir vida agrada al
públic, igual que el que hi ha expo-
sat a dins. Les jornades de partici-
pació popular Sopa de Galets han
hagut de competir amb algunes
circumstàncies que han fet baixar
l’afluència de visitants, tot i que els
organitzadors no s’havien marcat
cap fita mínima de visitants. «Dis-
sabte jugava el Barça, i durant tots
els dies ha fet un fred que pela.» El
Mercat del Fòrum continuarà obert
els caps de setmana de dos quarts
de sis a nou del vespre amb la pre-
sència dels artistes de la Part Alta
de Tarragona que exposaran les se-
ves obres.

J. OLÀRIA / Tarragona

Creació, Nadal i mercat d’antiquaris
la crònica

Pedro Alba obre el confessionari a un participant. / MARTA MARTÍNEZ

● Tarragona. El dramaturg, director i actor de teatre tar-
ragoní Sergi Xirinacs ha estrenat aquest cap de setma-
na al Teatre El Magatzem, de Tarragona, l’obra Dub-
bing’s flyer, protagonitzada per Jordi Roig, Marta Cer-
vantes, Miki Villalba, Montse Sans i Cinta Ramon. La
banda sonora de l’espectacle és d’Edgar de Ramon.
Sota la forma d’una exposició d’art contemporani ex-
perimental, els personatges d’aquest muntatge teatral
posen de manifest «la presa de pèl que sovint s’amaga
darrere els artistes ’divins’ i les seves preteses recer-
ques», segons l’autor de l’obra. Xirinacs va oferir dues
representacions, dissabte a la nit i diumenge a la tarda.
La programació d’El Magatzem continuarà els dies 28
i 29 de desembre amb la representació d’El cabaret de
les bèsties. / D. BALAGUER

TARRAGONA
Sergi Xirinacs estrena al Teatre El Magatzem el
muntatge «Dubbing’s flyers»

● La Selva del Camp. Marc Fuentes Martí, alumne de
l’IES Joan Puig i Ferreter de la Selva del Camp, ha
guanyat el premi Bonaplata per a joves, que atorga
l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i
d’Arqueologia Industrial de Catalunya. Fuentes es
va endur el guardó pel treball L’itinerari. Una apro-
ximació al patrimoni hidràulic de la Selva del Camp,
que va elaborar com a treball de recerca obligatori de
segon de batxillerat. L’autor ha estudiat els elements
principals de la tècnica hidràulica i ha dut a terme un
treball de camp d’identificació de les restes d’un sis-
tema manufacturer de molins i aprofitament hidràu-
lic, amb vista a la seva utilització cultural. El jurat va
valorar la contribució que fa «a la preservació del pa-
trimoni tècnic i industrial de la Selva». / C.F.

LA SELVA DEL CAMP
Un treball sobre el patrimoni hidràulic de la
Selva del Camp rep el premi Bonaplata


