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● L’Editorial Península
va presentar dimecres a la
Biblioteca de Catalunya
un volum que recull la
poesia completa de Ma-
nuel Vázquez Montalbán i
recupera alguns dels seus
poemes semiinèdits, que
només han estat publicats
en edicions de bibliòfils,
com ara el poema de llarg
títol: Contrucción y de-
construcción de una teo-
ria de la almendra de
Proust complementaria de
la construcción y decons-
trucción de una teoria de
la magdalena de Benet
Rosell.

El gros del llibre, Poesía
completa: memoria y de-
seo 1963-2003, és la terce-
ra vegada que es publica.
La primera va ser en vida
de l’escriptor, el 1986, per
Seix Barral, amb un pròleg
de Josep Maria Castellet,
que l’actual edició manté.
«Poesía completa
1963-1986 recollia cinc
llibres de poesia publicats
fins aleshores per Montal-
bán més uns quants poe-
mes dispersos», va aclarir
l’editor Jordi Cornudella,
durant la presentació del
volum. El 1996 va sortir
una segona edició que in-
corporava Pero el viajero
que huye, de 1990. L’ac-
tual edició incorpora Ciu-
dad, de 1997, i tres mate-
rials més: el poema Cons-
trucción y deconstruc-
ción..., Rosebud, i frag-
ments d’Historia de amor
de la dama de ámbar.
«Resulta que Montalbán

tenia una carpeta amb tret-
ze poemes que va perdre i
només en va poder recupe-
rar tres, que són els que re-
produïm en forma d’apèn-
dix.»

De l’inèdit Rosebud,
l’últim poemari de l’autor,
Cornudella diu: «Es tracta
d’un poemari que resu-
meix molt bé la seva poe-
sia, que, a desgrat del com-
ponent vinculat a una rea-
litat social, també se cen-
tra en una realitat personal
i per tant pretén per sobre
de tot ser una poesia líri-
ca.» En definitiva, l’editor
reivindica una veu «idio-
sincràtica» i amb «molta
capacitat d’emocionar». A
Rosebud, l’editor veu que
la figura materna, per
Montalbán, era el fruit de
qualsevol relació de desig
i que aquest és el motor de
la vida.

Durant la presentació,
en què Josep Maria Pou va
llegir algun dels poemes
de Montalban, el crític li-
terari Josep Maria Caste-
llet i prologuista de l’obra
va recordar la seva relació
amb Manuel Vázquez, que
va conèixer de ben jove,
quan era algú «extrema-
ment tímid». «El vaig co-
nèixer a la presó, on l’ha-
vien tancat per alguna en-
tremaliadura, i va ser
l’inici d’una llarga amistat
que primer es va concen-
trar en la poesia i després
en el debat públic.» Caste-
llet va dir que Montalbán,
per damunt de tot, es veia
com a poeta i que així volia
ser recordat.

Un volum recupera poesia
inèdita de Manuel

Vázquez Montalbán
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Manuel Vázquez Montalbán, en una imatge del 2003. / EFE

● El Departament de Cul-
tura i Mitjans de Comuni-
cació, a través de la direc-
ció general de Cooperació
Cultural, distribuirà
aquest any un total de 5,5
milions d’euros en ajuts
per promoure la contracta-
ció d’espectacles de músi-
ca, arts escèniques i arts
visuals per part dels muni-
cipis catalans. La convo-
catòria preveu dues línies

d’actuació, una és la de
l’ajut directe a les activi-
tats artístiques i, l’altra,
l’organització de gires i
circuits d’espectacles. A la
primera línia, s’hi destina-
ran un total de 3,5 milions
d’euros, mentre que, a la
segona, 2 milions d’euros.

Pel que fa als ajuts di-
rectes, s’estableixen cinc
vies. La primera és el su-
port a la programació esta-
ble en l’àmbit de les arts

escèniques i la música (2,1
milions); la segona, suport
a la programació estable
d’arts visuals contemporà-
nies (80.000 euros); la ter-
cera és el suport a la pro-
gramació d’activitats cul-
turals de col·laboració in-
termunicipal, (150.000
euros); la quarta via de su-
port és a la programació
cultural per a municipis de
menys de 8.000 habitants
(300.000 euros), mentre

que la cinquena via és la
del suport als projectes de
captació de nous públics
per a l’activitat artística
professional (100.000 eu-
ros).

Pel que fa a l’organitza-
ció de gires, es dóna suport
a un seguit de circuits es-
pecífics de música, com
ara Ressons Jazz, Ressons
de Catalunya, Xarxa de
Músiques o el cicle Òpera
a Catalunya.

Cultura destinarà 5,5 milions a ajuts
per a programacions dels municipis
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De les cinc obres finalistes
provinents de Catalunya,
quatre són de realitzadors
de les comarques gironi-
nes. És el cas de 9 pregun-
tes i una reflexió (2008),
de la realitzadora Sandra
Ojosnegros, vinculada al
col·lectiu Palestra; Sabi
(2006), de Pere Vilà, di-
rector del llargmetratge
Pas a nivell; Padaung
(2006), de l’olotí Miquel
Espigulé i Temps de maso-
vers (2008), de Pere Solés
i David Pérez.

Roser Foret completa
amb Trets familiars
(2007) la participació ca-
talana de la mostra.

Entre els finalistes n’hi
ha que han estat guardo-
nats en altres mostres, o
han participat en alguna de
renom, com ara Sundance.
És el cas d’I just wanted to
be somebody (2006), del
nord-americà Jay Rosen-
blatt. Cousas de Kulechov
(2006), de la gallega Sus-
ana Rey, va guanyar el pre-
mi al millor curt gallec del
2007 al Festival Interna-
cional Cortocircuito, i el
curt Under construction
(2007), una producció
francoxinesa dirigida per
Zhenxen Lui, que es va
veure al Festival Punto de
Vista (Navarra), denuncia
l’especulació urbanística
de què és víctima un barri
de Xangai. Aquest curt-
metratge té la particulari-
tat que està elaborat amb
fotografies animades per

ordinador.
Els temes dels curts fi-

nalistes, que es projecta-
ran els dies 27 i 28 de juny
en sessions de tarda dividi-
des en dues parts de 45 mi-
nuts cadascuna, són diver-
ses, i destaquen els tres
curts del Quebec seleccio-
nats, obra de Kevin Papa-
tie i Gilles Penosway (Wa-
bak, 2006), Steven Chilto
(The old man and the ri-
ver, 2007) i Chanouk Né-
washish (Coureurs de
nuit, 2005).Aquests tres
curts tenen en comú un
missatge basat en creences
i tradicions dels algon-
quins, uns indis nadius
americans de tribus que

habitaven a l’est d’Ottawa.
A Wabak, que en algonquí
significa ‘futur’, s’explica
el mite de la primera troba-
da de l’home amb el bé i el
mal, i la seva capacitat de
triar; a The old man and
the river, un avi desperta el
seu nét per endur-se’l a
passar una jornada remun-
tant el riu, i Coureurs de
nuit és una evocació poèti-
ca de l’experiència d’un
adolescent en la comunitat
rural aborigen de Wemo-
taci.

La dotació dels premis
és de 1.200 euros i es pre-
miarà el millor curt (600
euros), el finalista (300 eu-
ros) i el millor curt en cata-

là (300 euros).
El festival, a més, tindrà

un seguit d’activitats com-
plementàries com ara l’ac-
tuació del grup vidrerenc
de teatre Trinòlegs i la pro-
jecció del documental Su-
venirim (Souvenirs,
2006), dels israelians Sha-
har Cohen i Halil Efrat, en
l’acte d’inauguració del
festival, el dia 26, en què
intervindrà el crític cine-
matogràfic Pep Prieto.

El dia 28 també es farà
un taller de cinema per a
nens i nenes, a càrrec dels
educadors del Museu del
Cinema i de la maleta di-
dàctica La màgia de la
imatge.

El Festival Internacional de Curt
Documental Curt-Doc de Vidreres
selecciona quinze obres finalistes

Organitzat per l’Associació Nanook, ha rebut 60 curts en la primera edició

El realitzador gironí Pere Vilà, al centre de la imatge, és un dels finalistes. / JOAN SABATER

● La primera edició del Festival In-
ternacional de Curtmetratges Docu-
mentals, Curt.Doc, de Vidreres, que
organitza l’Associació Cinemato-

DANI CHICANO / Vidreres gràfica Nanook, i que se celebrarà
del 26 al 28 de juny, ha seleccionat
un total de quinze obres finalistes de
les seixanta que ha rebut en la prime-
ra convocatòria. Els curts finalistes

provenen del Quebec (3), la Xina,
Polònia, França, els Estats Units (2),
Galícia, Madrid i Catalunya (5). Al-
gun ha competit a Sundance o han
guanyat premis de prestigi.


