
uit poetes, vuit veus,
vuit accents diferents i
una sola parla: el ca-
talà, amb totes les se-

ves variants i matisos dialectals i
geogràfics possibles.

Divendres a la nit, el teatre Con-
servatori de Manresa va ser la seu
del recital poètic que va donar el
tret de sortida als actes finals del ci-
cle Tocats de Lletra d’enguany.
Sota el títol genèric de Continuem
venint del nord, venint del sud,..,  la
vetllada va reprendre el fil de les
clausures d’edicions anteriors,
desplegant un catàleg de poemes
d’arreu de les zones de parla cata-
lana recitats pels seus autors.

Amb l’acompanyament musical
de Manel Camp al piano –que va
exercir de mestre de cerimònies si-
lent, obrint i tancant l’acte i sepa-
rant les intervencions– la vetllada
va començar en clau femenina.
Després dels parlaments de Jordi
Estrada, d’Òmnium Cultural, d’An-
toni Daura com a president del
Gremi de Llibreters de Catalunya,
i de l’alcalde de Manresa, Valentí
Junyent, el recital va començar
amb quatre dones sobre l’escena-
ri: les poetesses Mireia Calafell,
Laia Noguera, Glòria Julià i Àngels
Gregori, que van llegir algunes de
les seves creacions.

Els va recollir el testimoni un
nou quartet, en aquest cas masculí,
protagonitzat per Josep Piera, Ma-
nuel Forcano, Francesc Parcerisas
i Biel Mesquida, que va cloure la nit
amb el seu personal estil que no va
deixar ningú indiferent.

A més del vessant purament
poètic, l’acte va tenir el seu propi 
aspecte reivindicatiu, tant pel que

fa a consignes sobre l’estat de la po-
lítica catalana actual com en de-
fensa de la funció del mateix tea-
tre Conservatori, crida en boca
de l’alcalde de Manresa.    

Poemes vora la barra
Un cop acabat l’acte més proto-
col·lari, la nit poètica manresana va
continuar amb recitals a diversos
punts del centre històric de la ciu-

tat recollits dins el denominat Cer-
catasques Poètic. 

A partir de quarts d’onze de la
nit, i fins ben entrada la matinada,
alguns dels poetes convidats en
aquesta vuitena edició del cicle van
recitar els seus versos en espais tan
poc habituals com ara l’interior del
bar La Gramola, la seu del Cercle
Artístic o la llibreria Papasseit. 

Seguits per un nombrós grup de

gent que en més d’una ocasió va
fer petits els locals –d’altra banda,
no massa espaiosos, tot sigui dit–,
el recorregut va acabar de mati-
nada al bar El Trasteret, on el can-
tant manresà Albert Palomar, l’ex-
líder dels Plouen, va oferir un con-
cert en el qual va repassar alguns
dels temes que conformen el seu
repertori personal, recollit fins ara
en dos treballs discogràfics.   

V
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Una rosa dels vents feta de rimes i versos
Vuit poetes procedents dels diferents territoris de parla catalana van participar, divendres a la nit, en el recital de

clausura de la vuitena edició del cicle Tocats de Lletra L’acte va omplir mitja platea del teatre Conservatori




El músic Manel Camp va ser
l’encarregat d’exercir com a
silent mestre de cerimònies
del recital

La nit va acabar amb el
concert d’Albert Palomar que
va cloure el recorregut del
Cercatasques Poètic

SALVADOR REDÓ/P.C.V.

UNA VETLLADA POÈTICA amb els accents i els particularitats de cada
territori com a protagonistes Les poetesses Àngels Gregori i Mireia Calafell
en un moment del recital El manresà Manel Camp va ser l’encarregat de
posar música a la vetllada Maria Antònia Massanet llegint un poema al local
del Cercle Artístic com a part del Cercatasques Poètic de divendres a la nit
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L’actriu Carme Elías va ser un
dels principals reclams dels actes
paral·lels del Tocats de Lletra ce-
lebrats ahir al centre de Manresa.
La intèrpret va participar, al mig-
dia, en la lectura de caire intimis-
ta Mentides íntimes, acompanya-
da per la violinista Carla García. 

L’acte, al qual seguirien diverses 
lectures més de diversos autors al
llarg de la jornada, va omplir la Pla-
na de l’Om, habilitada per a l’oca-

sió amb un escenari amb escena-
ri i teló negre a conjunt i un im-
provisat pati de cadires blanques
en un curiós exercici de contrast
cromàtic entre el públic i els autors
que van trepitjar les taules. 

A banda de les lectures de tex-
tos, aquest mateix cèntric espai de
la ciutat també va acollir la Fireta
Poètica, on llibreries manresanes
van oferir al llarg del dia diversos
llibres de poesia, tant pel que fa a
títols clàssics d’alguns dels autors

més coneguts del gènere com pel
que fa a obres d’autors contem-
poranis, sovint publicats per edi-
torials de caire més modest i pro-
per als seus lectors. 

En aquest sentit, des de mig
matí fins al vespre, quan es va do-
nar per tancada la fira amb els ecos
del futbol ben presents a cada
racó, diversos dels autors convidats
pel cicle van passar per les parades
per signar exemplars dels seus lli-
bres recopilatoris. 

P. C. V. | MANRESA

La Plana es reivindica com a escenari

L’actriu Carme Elías en un moment de la lectura de textos
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LOVE OF LESBIAN
� DIA:  divendres, 24 d’octubre.
Teatre Kursaal (Manresa).

l’habitació de la memòria
hi ha miralls, pols, i algu-
na bonica mentida».

Amb aquest avís, Love of Lesbian
introdueix M&M Miralls i miratges,
un espectacle que divendres va
brillar a Manresa. Perquè M&M no
és un concert qualsevol. Trans-
cendeix el fet musical a costa d’u-
na posada en escena de minima-
lista però eloqüent teatralitat, que
plasma les cançons més crues (i
abandonades en els directes) del
grup de Santi Balmes. No parlem
d’una superproducció musical,
sinó d’un exercici melodramàtic
valent i gratament sorprenent.Love
of Lesbian ha fet una passa enre-
re per fer-ne dues endavant. Del

risc al triomf. Una aposta intrèpi-
da, o l’amor als precipicis, amb la
qual el seu pop acurat de factura
indie s’enriqueix entre les parets
d’un teatre, a la intimitat, en un
tempo més agònic i seriós. La
poesia de les estrofes transmuta i
cobra un sentit procliu a l’exis-
tencialisme gràcies a l’escenogra-
fia dirigida per Guillem Albà, en la
qual es combinen tècniques tea-
trals. De les ombres xineses als ti-
telles.

Les plebees caixes de cartró
són sempre presents en un esce-
nari urbà que va construint l’sky-
line del planeta oníric, cicatricial i
nocturnal dels Lesbian. Un estímul
visual efectiu. Amb el muntatge
M&M la banda de Sant Vicenç
dels Horts torna al magatzem dels
records, i rescata la seva discografia
més introspectiva, tallant, descar-
nada, severa i de simbolisme me-
lancòlic. Per això, Balmes brome-
ja sobre repartir fulles d’afaitar
com a entrada del concert.

El tema laforetià Nada va des-
florar el periple per la memòria as-
pra del grup, que pretén despertar
velles emocions a la seva parròquia
de fidels. Les pulsions no van do-

nar treva al públic bagenc amb
cançons com 1999 i La noche eter-
na, primera gran explosió de la nit
seguida de 2009. Voy a romper las
ventanas, que inclou l’estrofa la-
pidaria «voy a romper tus ventanas
y voy a entrar como el aire».

Els miralls de Love of Lesbian
van reflectir una realitat, i els mi-
ratges, la via per fugir-ne. «Et con-
sideres un reflex del món. I consi-
deres el món una catàstrofe». La in-
terpretació de Carta a todas tus ca-
tástrofes va ser un dels lapses més
èpics del concert amb fum i un ze-

pelí gegant voleiant el teatre, peça
enllaçada amb Los días no vividos
(«Y alzo el vaso, más vacío que yo,
lo elevo hacia el infierno»).

Precisament, un excés puntual
d’èpica (i de decibels), i una veu,
a vegades, poc entenedora de Bal-
mes, van ser les notes discordants
d’un directe que, val a dir també,
podria explorar i donar una tom-
barella més en aquesta combi-
nació de llenguatge musical en tea-
tre.  Perquè el gir no arriba als 180º.
L’exèrcit de músics de Love of Les-
bian (gran Julián Sadarriaga a la

guitarra i Jordi Roig als teclats) va
aixecar la pols dels records tra-
vessant un camp ombrívol d’una
vintena de mines (Segundo asalto,
Octubre, Limusinas, Domingo as-
tromántico, Oniria y Insomnia,
etc). Les dues últimes (Belice i
Manifiesto delirista) van destil·lar
victòria. I el públic ho va celebrar
posant-se dempeus. I no podia
ser menys, després d’oferir a Man-
resa dues hores que van passar
com el somni d’una ombra. Ja ho
deia Emily Dickinson: «Este calla-
do polvo fue señores y damas».

«A

ÈPICA
LESBIANA

damiavicens@regio7.cat
Damià Vicens

MÚSICA CRÍTICA

El grup Love of Lesbian sorprèn Manresa amb «Miralls i
miratges», un melodrama valent que transcendeix el fet
musical a partir d’una minimalista però eloqüent teatralitat 

JOSEP GENESCÀ

La doctora Maria Pilar Perea
(UB) i l’estudiós Ramon Felipó
van presentar ahir a la tarda a
Vallcebre el llibre Monografia
lingüística de Vallcebre de Marià
Grandia. Una obra que
redescobreix la importància
linqüísitica de Grandia al
tombant del segle XIX-XX. La
taula de presentació la va
presidir Lluís Cadena, alcalde de
Vallcebre, població de Grandia.



Perea i Felipó
presenten el llibre de
Marià Grandia

El nou espectacle del grup que lidera Santi Balmes (dreta) ofereix estímuls visuals durant tot el concert

SALVADOR REDÓ

La 43a edició dels Premis Octu-
bre que es va celebrar anit va reco-
nèixer amb el Premi Andròmina de
Narrativa la novel·la Trencatenebres,
de Juli Alandes, novel·la calidos-
còpica ambientada en la Guerra Ci-
vil. El Premi Joan Fuster d'Assaig va
ser per al director adjunt d'El Pe-
riódico i professor universitari Al-
bert Sáez per El periodisme després
de Twitter, notes per repensar un ofi-
ci, reflexió sobre el futur d'aquesta
professió i les seves amenaces. Fi-

nalment, l’'obra Febrer, de Jordi
Mas, ha obtingut el Premi Vicent
Andrés Estellés de Poesia. Els pre-
mis s'atorguen en el marc d'un so-
par literari amb presència de re-
presentants del món cultural, po-
lític i social dels territoris de parla
catalana.

L'editora de Tres i Quatre, Laia
Climent, va donar a conèixer els
guanyadors en una roda de prem-
sa amb presència dels premiats i de
membres del jurat. Climent va 
mostrar la seva satisfacció per l'aug-

ment d'originals presentats en-
guany (132 contra els 118 de l'any
passat) així com perquè cap dels
tres premis hagi quedat desert.

En representació del jurat del
Premi Andròmina de Narrativa
(dotat amb 20.000 euros) Pere An-
toni Pons, va explicar que el gua-
nyador es va disputat entre «tres ob-
res molt notables» però que ha es-
tat «escollit amb convicció». Pons
va lloar el fet de ser una novel·la am-
bientada a la guerra civil però que
té un to «diferent i original». 

JOSÉ SÁNCHEZ/ACN | VALÈNCIA

Juli Alandes, Albert Sáez i Jordi Mas
s’enduen els premis Octubre 2014

Juli Alandes, Albert Sáez i Jordi Mas, ahir a València abans de la gala

ACN

Empar Moliner clourà la mostra
«Català, llengua d’Europa»

Empar Moliner clourà l’exposi-
ció Català, llengua d’Europa. L’ac-
te tindrà lloc dijous vinent a les 7 de
la tarda, a l’auditori de la Plana de
l’Om de Manresa. L’escriptora i
periodista pronunciarà la confe-
rència «Salvar paraules?». Moli-
ner havia de pronunciar aquesta
conferència el 8 d’octubre en l’ac-
te inaugural de la mostra, però no
va arribar a temps per problemes

de trànsit. Malgrat això, Moliner va
adquirir el compromís de ser a
Manresa en una altra data, que, fi-
nalment, serà aquest dijous que ve.
L’exposició, organitzada per la di-
recció general de Política Lingüís-
tica del departament de Cultura i
el Centre de Normalització Lingü-
ística Montserrat, amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament de Manresa, 
vol reflectir la vitalitat de la llengua
catalana en el context europeu.
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