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Jordi Fornos, de Ripoll, edita 
un segon poemari ‘paisatgístic’

El ripollès Jordi Fornos, amb el llibre que acaba de publicar

Ripoll

Ruth Espuny

L’escriptor ripollès Jordi For-
nos ha publicat recentment 
el seu segon poemari, que 
porta per títol La densitat 
del repòs de la cendra, editat 
per Llop Ferotge. Es tracta 
de 48 poemes que tenen 
els diferents paisatges que 
envolten la vida de l’autor 
com a fil argumental. Segons 
Fornos, “en aquest llibre hi 
busco més la pau i el relax, 
després de les turbulències 
que representava l’anterior 
poemari”, que portava per 
títol L’opi d’un hivern, que se 
centrava en l’amor i el desa-
mor.

Precisament Jordi Fornos 

descriu la seva segona publi-
cació “com un bàlsam que 
cura les ferides” i n’ha triat 
els paisatges com a protago-
nistes. El llibre es divideix 
en quatre parts: paisatges 

urbans (sobretot parlen de 
Girona i també Figueres), 
paisatges corporis (de la 
dona), paisatges onírics 
(somnis), i per últim, pai-
satges naturals “de Ripoll, 

Pirineu i Prepirineu i també 
de l’Empordà” que és la zona 
“per on jo em moc des de 
petit”. Fornos diu que darrere 
cada poema “he intentat que 
sigui un llibre més reflexiu 
que l’anterior, que estava més 
mogut per la passió i era molt 
més cru”. L’autor diu que ha 
a l’hora d’escriure els poemes 
ha utilitzat paraules típiques 
tant del Ripollès com del 
Gironès “com una forma de 
reivindicar-les i que no es 
perdin mai”.

Jordi Fornos explica que 
escriu des “que anava a l’ins-
titut de Ripoll”, però a partir 
dels seus estudis universita-
ris “hi vaig començar a apro-
fundir i sempre m’ha acom-
panyat, sobretot la poesia”. És 

cert, però, que en els darrers 
cinc anys “he intensificat l’ac-
tivitat”: l’any passat va pre-
sentar el seu primer treball 
i ara arriba el segon. Fornos 
també forma part del grup 
Sonsotons, que fa espectacles 

on barregen música, sobretot 
poesia, i també cuina. “El 
nostre objectiu és acostar la 
poesia de forma entenedora 
a tothom, i per això hi tenen 
cabuda totes les arts escèni-
ques”.

‘La densitat del repòs de la cendra’ és un llibre de “pau i relax” 

‘El cançoner d’en Marcel’, a l’escena
Vic La Sala Joaquim Maideu de L’Atlàntida, plena de 
públic, va acollir diumenge la posada en escena d’El canço-
ner d’en Marcel, amb textos poètics de Pilar Cabot i música 
de Jordi Domènech. La mateixa poetessa va recitar els 
poemes del llibre a l’escenari, alternant-los amb l’actuació 
musical de la coral infantil de l’Escola de Música de Vic. 60 
nens i nenes de l’Escola de Música de quart i cinquè curs, 
dirigits per Lali Rubinat i Sebastià Bardolet, i acompanyats 
al piano per Montse Catllà, van interpretar les 21 cançons 
del recull. El cançoner d’en Marcel va néixer com a llibre-
objecte publicat a la col·lecció “Quaderns El Bordiol”, de 
l’artista centellenc Jordi Sarrate. Els textos i les partitures 
s’acompanyaven d’il·lustracions del mateix Sarrate. Els 
autors volien adreçar-se als més petits, els nens de 3 anys a 
5 anys (aquesta és l’edat d’en Marcel, el nen que dóna títol 
al llibre, nebot de Jordi Domènech). A la fotografia, Lali 
Rubinat dirigint el cor.
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Col·labora amb el GALL per convocar el certamen de textos teatrals

Òmnium ‘rescata’ el premi Boira

Vic

J.V.

El Premi Boira de Teatre, 
amb 15 anys d’història, pas-
sarà a partir d’ara a anome-
nar-se Premi Boira-Òmnium. 
La delegació d’Osona de 
l’entitat ha signat un conveni 
amb el Grup d’Actors del Llu-
çanès (GALL), organitzador 
actual del premi, per garan-
tir-ne la continuïtat. El con-
veni també preveu que l’obra 
guanyadora pugui ser repre-
sentada en teatres d’Osona i, 
en especial, del Lluçanès.

El premi Boira, que va néi-
xer vinculat a l’antiga Coor-
dinadora de Grups Amateurs 
de Teatre d’Osona, va veure 
seriosament compromesa la 
seva continuïtat l’any 2009, 
quan es van retallar les dota-
cions econòmiques de l’Ins-
titut del Teatre i de l’Ajunta-

ment de Vic, fet que també 
va coincidir amb la dissolu-
ció de la coordinadora. El 
GALL va agafar-ne el relleu 
com a entitat organitzadora, 
però aquell any el premi es 
va donar sense diners per 
al guanyador. L’any passat, 
es va recuperar la dotació 
de 1.000 euros gràcies a un 
acord provisional amb Òmni-
um, que ara s’ha formalitzat. 

Els treballs que optin al 
Premi Boira-Òmnium s’hau-
ran de presentar abans del 
dia 15 de febrer, a La Cen-
tral de Vic, seu comarcal 
d’Òmnium. Els textos han de 
ser inèdits i amb l’extensió 
habitual que acostuma a 
tenir un espectacle teatral. 
El jurat tindrà en compte la 
qualitat literària dels textos 
i l’originalitat dels diàlegs, 
però també “les possibilitats 
reals de representació”. I és 

que, a més dels 1.000 euros, 
es premia el guanyador amb 
la posada en escena o lectura 
dramatitzada de la seva obra, 
i l’edició de 200 exemplars 
dins de la col·lecció “Llibres 
de l’Apuntador”, quantitat 
que creix respecte a les edi-
cions anteriors. El veredicte 
es donarà a conèixer el dia 
21 d’abril, coincidint amb 
la representació de l’obra 
guanyadora de la darrera edi-
ció, Al límit, del manlleuenc 
Emili Jané. 

Inicialment, el premi Boira 
estava reservat a autors oso-
nencs, però a partir de l’any 
2006 es va obrir a la partici-
pació d’autors d’arreu dels 
Països Catalans. El premi ha 
servit com a plataforma per 
a nous autors, alguns dels 
quals han destacat posterior-
ment, com el pradenc Josep 
M. Miró.

Inclou 48 poemes 
que tenen com a 
escenari paisatges 
de la vida del poeta


