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incrementa per minuts el
desarrelament, potencia
nostàlgies, força paradoxes,
estimula els paranys de
l'atzar.

Una illa en moviment
que l'autor utilitza per ex-

que tenen més passat que
futur. Per a dos és possible
que l'axioma sigui un altre.

Un espai mental que
Ramon Simó dinamita amb
una escenografia sense re-
ferents on agafar-se, que
s'explica a través de l'ús
que els protagonistes del
drama fan del lloc. Cinc és-
sers en trànsit, amb molt
d’equipatge en el cap, el
cor o el ventre. Un tren que

L’espai transformat
en una idea. Aques-
ta és la primera im-

pressió que deixa Trànsits,
de Carles Battle. Un espai
peculiar, claustrofòbic, en-
voltat d'un paisatge incop-
sable. Un tren que recorre
Europa sense especificar
cap destí. Entre els nom-
brosos passatgers, cinc de
visibles per a l'autor. Un
grup en què n’hi ha tres

Crítica* teatre

Fins que el destí els arribi

JuanCarlosOlivares

plicar-se amb la combina-
tòria que més li plau. Ara
potser convé reunir els
sectors adequats per mos-
trar un punt d'inflexió en la
relació de forces entre el
pes del passat i del futur,
entre la càrrega mortal de
personatges al final del seu
trajecte i la falsa lleugeresa
dels que creuen que tenen
un llarg viatge davant. Un
text que conceptualitza de

manera conscient acció i
personatges.

Una opció procliu a la fre-
dor, cosa que Magda Puyo
no ha intentat mitigar o
compensar amb la direcció
d'escena. Un muntatge, en
aquest sentit, nítid, amb la
col·laboració del quintet pro-
tagonista (Manel Barceló,
Marc Garcia Coté, Pep Jové,
Maria Molins i Meritxell San-
tamaria), disposat a servir de

partícules elementals d'un
experiment dramàtic en el
qual importa més la sofisti-
cació de l'estructura i el
temps que la identificació
emocional amb els petits
drames personals que no-
dreixen el gran univers pro-
posat per Battle.

*Trànsits, DE CARLES BATTLE.
SALA BECKETT, 25 D’OCTUBRE

Un muntatge nítid,
en què importa
més la sofisticació
de l’estructura

La cantant Maria del Mar Bonet va actuar en el recital del Festival de Poesia de Sant Cugat, amb direcció escènica de Ricard Salvat ■ PERE VIRGILI

Versosnousiantics
ElFestivaldePoesiadeSantCugatdescobreixenel seurecitaldedissabte laveude
jovespoetes ialtresdenotan jovesperòpràcticamentdesconegutsperalpúblic

Francesc Bombí-Vilaseca
SANT CUGAT DEL VALLÈS

De què serveix un festival de
poesia? Per donar a conèixer
els nostres poetes i els poetes
dels altres. O per trobar
noves maneres de sentir i
d’entendre la vida. O per
compartir el neguit i l’alegria
amb paraules noves. O per
passar l’estona. Un pot anar-
hi a escoltar els versos que
coneix i que agafen nous ma-
tisos o a descobrir noves
veus, que sovint imagina
entre lesmésjovesoentre les
més llunyanes. Al Festival de
Poesia de Sant Cugat, dis-
sabte a la nit, a molts no ens
va sorprendre la poesia dels
més joves –que ja no ho són
tant–, entre els quals Andreu
Gomila (Palma de Mallorca,
1977), Jordi Julià (Grano-
llers, 1972) i Mireia Com-
panys (Montcada i Reixac,
1975); ni la dels potser més
reconeguts Ponç Pons (Me-
norca, 1956) i Carles Camps
Mundó (Cervelló, 1948); ni
tan sols la veu musical de na
Maria del Mar Bonet (Palma
de Mallorca, 1947), per no
parlar del piano de Manel
Camp (Manresa, 1947).

A la sortida molts ens de-
claràvem sorpresos i admi-
rats per una veu propera que
no hauria de ser nova: Anto-
nina Canyelles. Nascuda a
Palma de Mallorca el 1942,
era per a molts una escripto-
ra desconeguda, i els seus
versos ens van arribar per
sorpresa, segurs, tendres i
irònics alhora. La direcció es-
cènica de Ricard Salvat ens
introduïa a una litúrgia més
teatral, fins i tot estàtica,
amb els poetes distribuïts
per l’escenari amb un feix de
llum zenital que mig ens

ocultava la cara dels poetes i
feia de la lectura un acte al-
hora públic i íntim. Des del
primer poema, Canyelles es
va fer notar com sense voler
cridar gaire l’atenció. En
comptes d’aixecar-se, es va
quedar asseguda i va dir els
poemes amb una naturalitat
rotunda, versos que deien
coses noves i antigues i que
ens sorprenien, i que ves per

on també ens feien pensar,
com ara: “Menjaràs morena,
no altres peixos. / Menjaràs
arròs amb gramenera. / Beu-
ràs aigua amb cabotins de la
més bruta. / Et prohibiran
trencar la ce i geminar la ela.
/ A poc a poc perdràs la feso-
mia. / A poc a poc perdrà so-
noritat la essa. / La be i la ve
serà un tant se me’n dóna. /
El so neutre es tancarà com

1981 va editar-se els poemes
i dibuixos de Patchwork.
Avui podem trobar el llibre
Piercing, del qual dissabte va
llegir bastants poemes.

El seu cas em va recordar
el de Josefina Vidal (Tàrrega,
1932), que en un d’aquells
intensosencontresdepoetes
i titellaires al taller del mala-
guanyat Pepe Otal va pujar a
l’escenari tímida, com si de-

manés perdó per la gosadia
de parlar. Llavors amb prou
feines en podíem trobar un
parell de llibres i avui co-
mença a ser reconeguda i lle-
gida, especialment després
que Proa va publicar l’any
passat El mar inevitable:
obra poètica, 1963-2006.

La nostra poesia més jove
també l’escriuen poetes que
ja no en són. ■

una porta. // Acabaràs amb
el cos ple d’autopistes!”.

Bibliografia de Canyelles
De Canyelles el Qui és qui en
diu que és professora de ca-
talà, que el 1979 va guanyar
el premi IEC-Marià Aguiló
pel llibre de narrativa Qua-
dern de conseqüències, que
la mateixa autora es va edi-
tar l’any següent, i que el




