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El recull El jardí de les ma-
lícies de la poesia eròtica
universal (Angle Edito-
rial, 2001), d’Albert Ràfols
Casamada i Miquel Des-
clot, és l’eix sobre el qual
pivota el recital de poesia
eròtica El Jardí de les Ma-
lícies, de la companyia
barcelonina Teatre al De-
tall (Xavi Idáñez i Txell Bo-
tey), que es podrà veure
avui (21 h) a la sala La Pla-
neta de Girona. A l’espec-
tacle s’hi diu poesia eròti-
ca occidental que va des de
l’edat mitjana fins al segle
XIX, recollida en aquest
volum –“fet per plaer, so-
bre els plaers i per al
plaer”, tal com diu Desclot
en la introducció–, que va
caure a les mans dels com-
ponents de la companyia,
que de seguida van captar
que allò encaixava a la per-
fecció amb la seva manera
de treballar. “Esperit fes-
tiu i desinhibit, sentit de
l’humor i una gran vàlua li-
terària” és el què desta-
quen d’aquest llibre els
membres de la compa-
nyia. Un volum amb ver-
sos de trobadors, cançons
de bordell i poemes d’es-
criptors com Goethe, La
Fontaine o John Donne, o
també de nobles, polítics i

intel·lectuals, o membres
del clergat que es van ha-
ver d’amagar per escriure.
La primera matèria és di-
vertida, fresca i incita al
joc, de manera que la com-
panyia va apostar en la di-
recció escènica per Joan
Maria Segura, un dels res-
ponsables dels èxits acon-
seguits amb la companyia
de teatre musical Egos
Teatre (Ruddigore o la
nissaga maleïda, La casa

sota la sorra, En Joan sen-
se por o El crim de Lord
Arthur Savile), que ja ha-
via dirigit Idáñez i Botey a
Contra el progrés, un es-
pectacle amb text d’Este-
ve Soler que ja va passar
per la sala La Planeta.
L’obra convida el públic a
riure de l’estretor de mires
de moralistes i censors de
l’època utilitzant el riure
com a arma contra la
por. ■

Teatre al Detall porta avui a la sala La Planeta el
recital de poesia eròtica ‘El jardí de les malícies’

Sobre els plaers
i per al plaer
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Xavi Idáñez i Txell Botey són la companyia Teatre al Detall ■ QUIM BOTEY

Al recital s’hi diu
poesia eròtica
occidental que
va des de l’edat
mitjana fins al
segle XIX

FEM Corpologia, una mostra
de dones artistes de perfor-
mance vinculada al Festival
Internacional d’Art Acció de
Dones FEM, va començar ahir
a la tarda al centre cultural La
Mercè amb un taller de per-
formance dirigit per l’artista
Denys Blacker i que va tenir
com a convidada d’excepció
la performer nord-americana
Eugenie Kuffler. ■ A.M.
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Les dones
reivindiquen la
‘performance’
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Avui, les músiques d’Eric
Satie, de Pascal Comelade i
de Barbara Held, que habi-
tualment acompanyen en
el recorregut de la visita del
Museu del Joguet, seran
substituïdes durant tot el
dia per l’última obra de

Mestres Quadreny, Co-
miat a Tàpies. Aquest re-
cordatori coincidirà amb la
presentació de l’últim nú-
mero de la revista Bonart,
dedicat a l’artista, que tin-
drà lloc a les dotze del mig-
dia a la sala Brossa-Frègoli
del museu i que serà a càr-
rec de Ricard Planas, Ar-
nau Puig i Pep Vallès. ■

Homenatge a
Antoni Tàpies
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“Són festivals petits, que
volen ser petits, que do-
nen prioritat a l’interès
cultural i a la proximitat,
que donen a conèixer pro-
postes de qualitat –en
molts casos, poc conegu-
des i arriscades–, i que te-
nen en compte l’entorn i la
població on es realitzen.”
Aquestes són les caracte-
rístiques que compartei-
xen els festivals Aphònica,
(Banyoles, 13 a 15 de ju-
liol); Poparb (Arbúcies, 29
i 30 de juny); Festus (Tore-
lló, 29 de juny a 1 de juliol);
Invictro (Vic, 14 i 15 de se-
tembre), Faraday (Vilano-
va i la Geltrú, 29 de juny a
1 de juliol) i Palmfest
(l’Hospitalet de l’Infant,
26 a 29 de juliol).

Tots sis festivals han
creat A-petit, una plata-
forma amb la qual volen
crear una xarxa cultural

repartida pel territori, per
“compartir coneixements
i problemàtiques, sumar
esforços i col·laborar mú-
tuament en diversos as-
pectes interns”, la qual co-
sa inclou, per exemple, la
coordinació de calendaris.
La plataforma A-petit
també neix per reivindi-
car “una major descentra-
lització de la cultura”. Tot i
que treballarà sobretot
“de cara endins”, no es
descarta que, més enda-
vant, la plataforma pugui
impulsar accions conjun-
tes amb més visibilitat pú-
blica. També és possible
que la plataforma s’ampliï
a altres festivals.

La presentació d’A-pe-
tit va tenir lloc ahir a la seu
de la demarcació de Tarra-
gona del Col·legi de Perio-
distes. Tarragona és
aquest any la capital de la
Cultura Catalana i, a més,
s’ha fet la presentació co-
incidint amb la celebració
de la primera edició del
festival Twinpalm, de
l’Hospitalet de l’Infant
(Baix Camp), versió hiver-
nal del Palmfest. ■

Unió de
festivals
Sis petits festivals, entre
els quals l’Aphònica i el
Poparb, creen la
plataforma A-petit
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Els representants dels sis festivals ■ A-PETIT


