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CULTURA I SOCIETAT

Ha engendrat aquests poemes
en nits d’insomni; n’és la mare,
però en aquests textos hi ha ale-
nades paternals que van de Lou
Reed a Fabra, de Nick Cave a Au-
siàs March. És cert que la taxa de
natalitat és baixa, i en el cas de la
poesia encara més, però encara hi
ha lloc per a l’esperança. La jove
(però no primerenca) mare és la
Maria Cabrera (Girona, 1983), i la
nounascuda porta per nom La
matinada clara. El bateig es farà a
la ciutat natal de la progenitora, i
serà doble: divendres a la Llibreria
22, i dissabte a La Llibreteria.

DoctoradaenLingüística i es-
criptoradepoemes.Viucomuna
contradicció estudiar la llengua
com a ciència i el gaudi de l’es-
criptora coma art?

Tot al contrari, perquè en la
mesura que jo sóc estudiant de fo-
nètica i fonologia, m’acosto a la
poesia des de la base del pur so.
Algú va dir que la poesia deixa de
ser-ho si s’allunya de la música, i jo
intento treballar amb les paraules
i la seva sonoritat. La forma i el so
dels mots són per a mi una pedrera
d’on extreure material.

Parlant demúsica, grups com
Manel o Las Migas han musicat
poemes seus.Quèsent enescol-
tarelsseusmotsenbocad’altres?

Em resulta estrany, curiós i ric al-
hora, i em sobta la cadència que al-
tres persones imprimeixen als
meus versos. Hi ha cançons que
m’han arribat més que d’altres,
però en ocasions ha passat el cas
invers: ara ja em costa sentir els
poemes sense aquella música. És
el cas de Cançó dels dies de cada
dia, inclosa en aquest llibre i que
ha versionat Miss Carrussel; o un
de Jonàs, el meu primer poemari,
que ha inclòs Bikimel al nou disc.
Fa vuit anys va guanyar l’A-

madeuOllerpera jovespoetes, i
continuaessent-ho.Quanesdei-
xaenrereaquestadenominació?

Jove s’aplica amb una elasticitat
graciosa, però amb els artistes no
hi ha una frontera com quan ens
treuen el Carnet Jove i ens fan el +
25. Suposo que amb Jonàs era re-
alment molt jove, i tot i que és di-
fícil criticar els propis poemes per-
què són fills a qui t’estimes amb
tots els seus defectes, en llegir-lo
avui hi veig tics de joventut, coses
que no escriuria ara . Sóc jove, però
he llegit i viscut més.
Cada text del poemari està

acompanyat per una il·lustració
original deMaria Alcaraz.

Som amigues de fa molt, i quan
vaig començar a escriure els poe-
mes vaig decidir que la primera
persona a qui els enviaria seria ella.
Ha assistit a tots els «parts» en di-
recte, i va fer les il·lustracions com
un regal. I quan va sorgir l’opor-
tunitat de publicar hi va començar
a treballar més a fons, però sempre
des del seu propi punt de vista, des
de la visceralitat.
Haescrit el llibreacavall entre

Barcelona, Girona, Arbúcies i
l’Alguer. Què estimula més les
mentscreatives, l’estrèso lapau?

No sabria generalitzar-ho, però
en el meu cas escric quan tinc co-
ses a dir, i és quan estic més aviat
agitada que quelcom se’m remou.
Quan estic tranquil·la estic massa
ocupada estant tranquil·la com
per posar-me a recrear-ho. Supo-
so que a alguna cosa així es referia
Baroja quan va dir que així com la
tristesa fa discórrer més, la felici-
tat elimina tot desig d’anàlisi, i
per això és doblement desitjable!
Dedica el poemari als insom-

nes... gent agitada, també.
Sí, les cites que obren el llibre

parlen de la nit, de la son i el dor-
mir. Tot el poemari és ple de refe-
rències per l’estil, i la menció a l’in-
somni parteix d’un fet biogràfic. La
matinada clara es va gestar en nits
de tombs al llit i de rumiar, en són
el caldo primigeni. Sí, té més a veu-
re amb l’agitació que amb la pau.
Sóncitesde laVelvet i l’Ausiàs

March. Postmodern, tot plegat.
Un altre adjectiu elàstic. L’Enric

Casasses va definir d’una manera
molt plàstica i graciosa la post-
modernitat, dient que és aquells
entrepans que venen a les benzi-
neres (riu). En tot cas, lligo la tra-

dició originària del fet català al
rock. Sóc filla del temps que m’ha
tocat viure, però he estudiat filo-
logia i com diuen avui tot el que no
és imitació, és plagi! Em remeto a
la tradició però tinc els referents
que em toquen per edat, és clar.
Casasses serà a les dues pre-

sentacions que farà aGirona.
Sí, i em tranquil·litza tenir-lo a ell

i a en Joan - Josep Camacho Grau
als actes, perquè jo no sé com
parlar del llibre amb millors pa-
raules que les que ja hi he escrit
(riu). Ells són dos dels poetes que
més m’interessen del panorama
coetani català, i em fa contenta po-
der comptar-hi perquè recitin.
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Maria Cabrera i Callís
Filòloga i poeta. «Lamatinada clara» és un vers de Papasseit; i des d’aquest gener,
també és el títol del nou poemari de la gironinaMaria Cabrera. L’escriptora, que presenta
aquesta setmana el llibre, afirma dur aquest vers «comun amulet, a l’infern de l’americana».

Maria Cabrera farà dues presentacions del seu nou poemari a Girona.

PACO SIERRA

Marta Pallarès
GIRONA

«Escric quan quelcom m’agita,
el fet d’estar tranquil·la m’ocupa
massa com per recrear-lo»

EL ENCUENTRO DE DESCARTES CON
PASCAL JOVEN

De Jean-Claude Brisville. Direcció i
escenografia: Josep Maria Flotats.
Interpretació: J.M Flotats i Albert Triola.
� LLOC: Teatre de Salt, 17/01/2010.

ielmillorcríticdeteatre(per
a mi, indiscutiblement) de
l’estatespanyol,MarcosOr-

dóñez, diu que se l’ha passada pipa
amb l’últim muntatge de Flotats, un
ha d’anar a veure’l amb expectativa i
una certa reverència. L’obra posa en
escena la trobada entre els científics
i filòsofs Descartes i Pascal, que en-
carnen,respectivament,lasaviesade
l’home integrat que a través del bon
úsdelaraóhaassolitunaautonomia
i dignitat humana envejables, i el
desordre d’una ment apocalíptica i

brillantquevoltransformarelseutur-
ment en patiment per a la humani-
tat,compassaambelsfanàtics,ai las.

Isí,éscert:undeixaquelasevain-
tel·ligència sigui seduïda per aquest
text de Jean-Claude Brisville, encara
que la mateixa intel·ligència estigui
advertint tota l’estona que la con-
frontació que s’hi planteja és mani-
quea, que la deriva contemporània
del diàleg («...i així neix el fonamen-
talisme...»)ésmassaòbvia;nofaltaga-
ireperquèPascalsurti aescenaamb
xilabaimetralladora. Però,pensant-
ho bé, poca broma. Ha costat molts
seglesarribaraonsom.Hacostatmi-
lionsdevidesconcediralallibertatde
pensament, a la consciència religio-
sa responsable, a la raó i a la ciència
elllocqueocupenavui.Potsercaldei-
xar-nos de subtilitats: ens hi juguem
massa,nopodemferniunpasenrere.

AmbaquesttextésevidentqueAl-
bertTriola,queestàbé,téelduelper-
dut abans de començar, i que el dià-
legprogressaimparablecapalaglò-
ria de Josep M. Flotats, que constru-
eix científicament (des de fora, com
sempre:peròaquílarecreacióemo-

cional del personatge no tindria sol-
ta)unDescartesprecís,creïble,d’un
magnetisme irresistible. Una gran
interpretació.AlFlotatsdirectornoli
hacalgutgairemés,nitansolsdisse-
nyarelmovimentescènic,perdonar
consistència al muntatge: una cam-
bra de fusta i a parlar, la més subver-
siva de totes les activitats humanes.

Estimats lectors, estimades lec-
tores,aquestaésladarreracríticaque
signo. Ja fa dotze anys que vaig pu-
blicar la primera, i en tot aquest
temps sempre he percebut que
aquesta dedicació meva era provi-
sional;béhaviadeposarpuntfinala
laprovisionalitatalgundia.Vullaco-
miadar-me dient dues coses. Pri-
mera:demanodisculpesatotaquell
ques’hagipogutsentirofèsperalguna
cosaquejohagiescrit.Enelmeudes-
càrrec, he de dir que els errors co-
mesos han estat fruit de la ignoràn-
cia, no de la mala fe. Segona: vull fer
arribarlamevagratitudalDiarideGi-
rona, que sempre m’ha concedit el
màxim grau de confiança, llibertat i
generositat. Gràcies, en especial, al
cap de Cultura, en Daniel Bonaven-
tura;itambéaldirector JordiXargayó,
i a la companya Marta Pallarès. Us
continuaré llegint amb complicitat.
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L’APOCALÍPTIC I L’INTEGRAT

El Museu de l’Empordà inaugura
una doble mostra amb algunes de
les propostes mereixedores de les
beques Agita, atorgades pel museu
de Figueres. Així, es presenten de
manera conjunta els treballs de Ve-
rònica Aguilera (becada el 2008) i
de Daniel Jacoby (que ho va ser l’a-
ny passat). Aguilera treballa amb
projectes relacionats amb l’art pú-
blic d’intervenció crítica i interac-
ció social, i a partir de dijous mos-
trarà a Figueres un projecte que
consta de dues peces audiovisuals
enregistrades a aquesta mateixa
ciutat: Temps viscut i Màquines in-
fantils. En el cas de Daniel Jacoby,
qüestiona amb ironia l’existència
de l’objectivitat; l’ordenació de
dades i la repetició són constants
a la seva obra, fins arribar a l’ab-
surd. Així ho mostrarà amb Ade-
norr, el projecte que presenta.

FIGUERES | DdG

Els artistes visuals
guanyadors de
dues beques Agita
exposen a Figueres

Fins a 62 aspirants competiran el
proper 23 de gener per fer-se una
plaça dins el musical d’homenat-
ge a Michael Jackson que s’ha or-
ganitzat a les nostres comarques.
En total hi van participar 141 per-
sones d’edats compreses entre els
7 i els 45 anys.

A hores d’ara ja s’ha escollit un
primer component de la compa-
nyia de ball: el malagueny Abel Sa-
linas, de 21 anys, que es va des-
plaçar expressament a Girona per
la seva admiració envers «el rei del
pop» Jackson.

El proper dia 23, els aspirants
hauran d'aprendre una coreogra-
fia i tindran temps per assajar-la i
practicar-la lliurement al polies-
portiu de Flaçà. Als exàmens els
candidats hauran d'interpretar in-
dividualment la coreografia apre-
sa davant el jurat.

FLAÇÀ | DdG

L’homenatge a
Michael Jackson a
Girona ja compta
amb 62 finalistesTEATRE CRÍTICA

JORDI SALA | GIRONA

«Que grups comManel,

Miss Carrussel o Bikimel

haginmusicat poemesmeus

em resulta estrany i ric alhora»


