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Del Grec al pròxim
cartell de tardor

És una reivindicació històrica que el gruix de la produc-
ció catalana del Festival Grec tingui una segona explota-
ció la tardor següent. Perquè si és necessari l’impacte
del castell de focs (concentració en poques dates d’un
grapat d’espectacles nacionals i internacionals), també
és bo poder aprofitar el caliu per a l’arrencada del curs
posterior. Avui, la majoria dels espectacles, després

d’una primera trobada amb el públic i la crítica, s’han si-
tuat en el seu públic potencial. Potser com a conseqüèn-
cia d’una ingrata crisi econòmica, finalment hi haurà un
bon nombre de títols que repetiran a la tardor. Perquè el
públic del Grec no s’ha d’acabar a l’estiu; cal seguir tro-
bant nous espectadors a la tardor, quan ve de gust tan-
car-se a l’escalf i la intimitat d’una sala.Jordi Bordes

Nascut el 1989, Marc Rovi-
ra ha estat un dels renova-
dors de la jove poesia cata-
lana des de la seva irrupció
quan va guanyar el premi
Amadeu Oller amb Passe-
jant a l’ampit d’una par-
pella maula. Cinc anys
després, el jove poeta i edi-
tor es consolida amb Els
ocells de la llum, al qual
s’ha atorgat el XXII Premi
de Poesia les Talúries, con-
vocat per l’Institut d’Estu-
dis Ilerdencs.

Rovira em comenta que
Els ocells de la llum és un
llibre que s’ha anat coent a
foc lent: cinc anys han es-
tat necessaris per donar-
ne una versió més o menys
definitiva. “Això vol dir
que el llibre ha anat can-
viant i, alhora, la meva ma-
teixa forma d’escriure i
d’entendre la poesia. Des
del principi volia bastir un
llibre unitari, rodó. Aquest
propòsit ha acabat sent
una estupidesa perquè les
mateixes obsessions que
em feien escriure cadas-
cun dels poemes ja esta-
ven, en mi, relacionades
entre si.” El mateix títol

del llibre prové d’uns ver-
sos de Gabriel Ferrater, de
qui reconeix una de les in-
fluències fortes que ha re-
but, “però aquest llibre
també és una lluita contra
Ferrater, contra el seu fan-
tasma; l’homenatge no el
saluda, en tot cas”. “La ci-
tació inicial de Miguel Án-
gel Velasco em va semblar
apropiada: no només per-

què el seu poema es titula
Pájaro, ni tampoc perquè
la seva poesia m’agradi
molt, sinó perquè acaba
explicant el concepte que
es posa en joc en el llibre
pel que fa als ocells, i que
no són més que els pensa-
ments que es desfan en la
citació del Nabí de Josep
Carner, un poema que em
va impressionar quan vaig

llegir-lo. De fet, llegir Car-
ner sempre és fer un cur-
set avançat de poesia, i
una mina de diversió. Els
ocells de la llum són tots els
esforços que intentem fer
amb el poema, les petites
veritats que provem de
crear-hi, encara que des-
prés la vida vagi fent la se-
va. És clar que, llegir a fons
Mallarmé i traduir-lo per

un volum que sortirà
d’aquí a un any publicat
per Edicions Poncianes
també ha fet que em plan-
tegés moltes coses.”

En el llibre hi ha també,
de forma constant, tot un
discurs metapoètic clar,
així com les referències a
animals, que pot fer pen-
sar en un bestiari: “És cert
que hi apareixen animals,

en el llibre, i la idea de for-
mar-hi un bestiari la vaig
tenir al cap diversos cops.
No m’agradava, però, l’ho-
ritzó d’expectatives que
creava el fet d’identificar el
llibre com a bestiari, i per
això vaig deixar córrer la
idea. Els animals, en poe-
sia, i em sembla que també
a la vida, són molt interes-
sants: hi pots abocar totes
les manies intel·lectuals
que vulguis, perquè no se’n
dolen, i a més tenen com-
portaments que ens per-
meten reflexionar sobre
els humans.”

Fa més d’un any que
Rovira treballa en tasques
editorials, especialment
en la prestigiosa editorial
Libros del Asteroide: “Em
sembla un ambient molt
interessant, i una feina
que té força possibilitats.
Ara, a més a més, la indús-
tria en català sembla que
està en bona forma; nei-
xen nous segells, hi ha
una xarxa prou forta, em
sembla, de treballadors de
tota mena i després hi ha
la qualitat literària, que
en alguns casos està asso-
lint, sota el meu humil
punt de vista, una alçada
prou considerable.” ■

El poeta i editor barceloní Marc Rovira presenta ‘Els ocells de la llum’ (Pagès
Editors), guanyador del premi Les Talúries, de l’Institut d’Estudis Ilerdencs
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Ocells i pensaments

Marc Rovira presenta el seu segon llibre cinc anys després del primer ■ ROSA CRUZ

Trenta-un curtmetratges
provinents d’una quinze-
na de països, amb presèn-
cia destacada de films de
Catalunya, l’Estat espa-
nyol, els Estats Units, Ho-
landa i Dinamarca, for-
men la programació de la

desena i última edició del
Festival Internacional de
Curtmetratges Mas Sor-
rer. Entre demà passat i
diumenge, el festival ofe-
rirà tres vetllades de curts
en gandules a l’aire lliure a
Mas Sorrer (Gualta, Baix
Empordà).

“Durant aquests anys
–explica l’organització en

el programa–, hem tingut
el gran plaer de presentar-
vos més de 300 obres
magnifiques que ens han
fet riure, plorar, pensar,
cabrejar i, com tota bona
obra d’art, ens han fet re-
flexionar sobre qui som.”

La productora Sandra
Hermida, l’actor Adrià
Collado i el director Sergi

Pérez formen el jurat
d’una edició que també té
curtmetratges de països
tan llunyans com Austrà-
lia i el Japó, i de tan exò-
tics com Geòrgia. Hi pre-
dominen les produccions
europees i hi destaca la
presència de vuit films
animats i dels gèneres de
la comèdia i el drama.

Sovint els directors de
curts són joves cineastes
desconeguts, però engua-
ny hi ha un excepció: Bor-
ja Cobeaga, guionista
d’Ocho apellidos vascos i
director de Negociador i
Pagafantas, hi presenta
el curt Democracia. ■
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Desè i últim festival de
curts de Mas Sorrer

‘Kajutaijuk: The spirit that comes’, un curt parlat en inuit i
rodat prop de l’Àrtic, vist en el Festival de Toronto ■ ARXIU


