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La fusta del poeta són les paraules

més temps a les veus que hi serien,
capaces totes elles de commoure sen-
se pirotècnies paratextuals. L’impac-
te escènic d’alguns dels participants
de les edicions anteriors –Carles Re-
bassa, Urayoán Noel, Pamela Z, Nú-
ria Martínez-Vernis– potser va ser
més gran, però els versos de Bei Dao
i Carles Miralles van fer forat sense
cap altra ajuda que la força de les pa-
raules. “A Ramala / la mort sembra
llavors al pic del migdia / floreixen al

costat de la meva finestra / l’arbre
que resisteix pren la forma / pri-
migènia de l’huracà furient”, reci-
tava la figura esfilagarsada de Dao.
Miralles no va amagar la influèn-
cia espriuana que li ha permès
guanyar el premi extraordinari
d’aquests Jocs Florals: “La vida
llinda al nord / amb els morts i
amb la fosca: / vida d’altres, ca-
mins / que no has de caminar”.

Llegir o no llegir
Amb Soliloqui d’un desconcertat,
Hans Magnus Enzensberger va ar-
rencar alguna rialla perspicaç. Jo-
rie Graham va esquitxar de sereni-
tat versos escapçats i tirallongues
d’adjectius a estones indignats,
d’altres amb una mica més de llum.
Fábio Morábito va posar punt final
a l’acte amb una de les intervenci-
ons més aplaudides de la nit. Igual
que el poema inicial de Parcerisas,
els últims versos del mexicà van
ressaltar el vessant inèdit de tota
creació lírica: “Ellos lo ignoran por-
que no leen poesía, solo piden poe-
mas inéditos”.e

La serenitat
indignada de
Jorie Graham
ahir al Palau de
la Música.
CRISTINA CALDERER
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Premis Max: el
teatre de Madrid

declara la
independència

SANTI FONDEVILA

● Un part contra natura. Sempre
he sostingut que els premis Max van
néixer d’un part contra natura. Els
Max, creats per la Fundació Autor
sota la il·luminació del superb Ted-
dy Bautista, copien el model dels
Goya, com aquests premis van copi-
ar el dels Oscars. El model a seguir
hauria d’haver estat el dels Tony de
Broadway, els Molière de París o els
Olivier de Londres, perquè les arts
escèniques són artesania local que
només de vegades pot transcendir
les fronteres del seu entorn. I és evi-
dent que el que es veu a Madrid, lle-
vat d’excepcions, i el que es veu a
Barcelona, per citar els dos centres
de producció i exhibició més impor-
tants de l’Estat, no és el mateix. Pe-
rò és que, a més, els votants són els
membres del sector que, ja sigui
perquè estan treballant o perquè no
volen, consumeixen poc teatre. Sen-
se una massa electoral amb conei-
xement de causa és difícil que hi ha-
gi uns premis que no responguin
més que a l’èxit de cada any, prefe-
rentment de Madrid, ja que a Cata-
lunya, per sort, el teatre es fa en un
tant per cent alt en català.

● Existeix Catalunya? Hi va haver
un temps que el teatre català regna-
va en els Max. Era quan es feien bo-
los i les comunitats autònomes no
havien creat les seves pròpies xar-
xes. Ara es fan molt poques gires. I
per això passen coses com que s’ig-
nori l’espectacle de La Cubana, que
va triomfar a Barcelona i ara mateix
ho fa a Saragossa. En resum, sembla
que a Catalunya durant la tempora-
da passada no hi va haver cap espec-
tacle destacable. Ni a la Península.
Els Max han declarat la independèn-
cia de Madrid, i a més per votació.

● Algunes paradoxes. Però ha re-
sultat que el gran triomfador de la
nit va ser Mario Gas, un català uni-
versal exiliat durant vuit anys, amb
una producció de Madrid, Follies,
farcida d’actors i actrius catalans i
que a Catalunya només es va veure
al Festival de Peralada. Ben mirat,
qui va guanyar van ser els teatres
públics de Madrid. Paradoxal, tam-
bé, que el premi revelació es doni a
la mateixa companyia per segona
vegada –ho van dir ells mateixos–.
Més: el millor text en català va ser el
d’una producció catalana que, tra-
duïda, es va estrenar a Madrid,
L’any que ve serà millor / El año que
viene serà mejor. I en el de castellà
era finalista La piel en llamas, de
Guillem Clua, fa anys estrenada en
català. Jordi Casanovas, escriu amb
la llengua de l’imperi!e

El traspunt

JORDI NOPCA
BARCELONA

Encara que tots els partici-
pants del XXIX Festival
Internacional de Poesia
tenen una carrera literà-
ria consagrada, la cloenda

de la setmana que Barcelona dedica
anualment al gènere literari més exi-
gent i el que té menys abast comer-
cial va arrencar ahir al Palau de la
Música amb un text inèdit –de pro-
ducció recent– de Francesc Parce-
risas. “Només Llàtzer, somrient, /
ens demana de creure, mentre s’en-
duu / la noieta de pa tou fins darrere
el carretó dels gelats / per esventrar-
la abans que el sol d’or s’ajoqui”, va
recitar l’autor de Focs d’octubre i Dos
dies més de sud, paraules desoladores
que encetaven una nit prometedora.

Sam Abrams i Ernest Farrés, els
nous directors de la Setmana de la
Poesia, asseguraven que la presència
de menys poetes serviria per donar
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El Festival Vida
substituirà el Faraday

El Faraday s’acomiada aquest any
de Vilanova i la Geltrú, però el seu
esperit musical no abandona la ca-
pital del Garraf. L’estiu que ve co-
mençarà el Festival Vida, preparat
per rebre 10.000 espectadors.

XAVIER CERVANTES

BARCELONA. Vida és el nom del fes-
tival musical que se celebrarà a Vi-
lanova i la Geltrú a partir de l’estiu
del 2014. D’aquesta manera es dóna
continuïtat al Faraday, que aquest
juliol s’acomiada després de 10 edi-
cions. Entre els dos festivals, un que
acaba i l’altre que arribarà, hi ha una
relació que va més enllà de la geo-
grafia. De fet, el Vida neix impulsat
per Sitback, una nova promotora en
què hi ha implicada gent que ha par-
ticipat en l’organització del Faraday

“Venim del Faraday, un festival
que ha creat marca i que ha aportat
valors afegits com ara una progra-
mació en què les actuacions no se
solapen”, diu el director del Vida,
Dani Poveda. Aquest esperit es
mantindrà en el nou festival, que
neix amb ambició tot i la crisi. El Vi-
da, que se celebrarà el primer cap de
setmana de juliol de l’any que ve,
tindrà unes dimensions molt supe-
riors a les del Faraday. Passarà
d’acollir 1.500 espectadors per jor-
nada a estar preparat per rebre’n
10.000. Això significa abandonar el
Molí de Mar, que serà substituït per
dos espais: un de diürn a tocar de la

platja on hi haurà concerts i altres
activitats de les onze del matí a les
sis de la tarda, i un altre, l’espai cen-
tral del festival, que funcionarà quan
tanqui el diürn i que s’allargarà fins
a la matinada. “Tindrem un vessant
marítim de dia i un altre vessant ru-
ral de nit”, explica Poveda. Tanma-
teix, el Molí de Mar serà l’escenari
dels concerts de la jornada prèvia
del festival i després serà la seu de les
trobades dels professionals.

Per acollir aquest vessant rural,
el Vida compta amb el recinte de la
Masia d’en Cabanyes, la gran casa
d’estil neoclàssic on va morir el po-
eta Manuel de Cabanyes el 1833. Al
voltant de la masia, que actualment
els vilanovins fan servir com a zona
de pícnic, hi haurà dos escenaris i al-
tres espais destinats a activitats fa-
miliars, com ara “el bosc encantat”.
Un dels propòsits de l’organització
és que el Vida sigui sostenible, se-
guint el model d’altres festivals del
nord d’Europa. “No serem agressius
ni amb el medi ambient ni amb la
ciutat”, assegura Poveda.

Manel, en la presentació del 2013
Tot i que el Vida arrencarà l’any
que ve, el 20 de juliol d’aquest any
hi haurà una jornada de presenta-
ció amb les actuacions de Manel,
Will Johnson, Maika Makovski,
Egon Soda, BeGun i Vàlius. Aquests
concerts es faran a la Daurada Be-
ach Club, un dels espais on el 2014
es faran les activitats diürnes del

festival. L’any que ve, l’organit-
zació comunicarà les dues seus
del Vida amb autobusos que fa-
ran el trajecte en deu minuts.
També hi haurà facilitats per a
les bicicletes, amb una àmplia
zona d’aparcament.

Pel que fa al finançament, i
com ja passava amb el Faraday, el
Vida neix com a iniciativa priva-
da amb patrocinadors i amb l’aju-
da logística de l’Ajuntament, que
els cedeix l’espai. “Seria d’il·lusos
voler arribar a un percentatge
d’aportació pública superior al
15%”, reconeix Poveda.e

Els Manel actuaran el 20 de juliol a Vilanova i la
Geltrú, en la presentació del Vida. FRANCESC MELCION

Vilanova i la Geltrú acollirà una cita musical
per a 10.000 espectadors l’estiu del 2014

Escenari
L’espai
central del
Vida serà la
Masia d’en
Cabanyes


