
| Cultura i Espectacles | 37EL PUNT AVUI
DIMECRES, 9 DE MARÇ DEL 2016

La poeta i escriptora de
Cardedeu Eva Baltasar va
obtenir ahir el 14è Premi
de Poesia Sant Cugat a la
memòria de Gabriel Ferra-
ter pel poemari titulat
Animals d’hivern. El guar-
dó, organitzat per l’Ajun-
tament de Sant Cugat,
Edicions 62 i la Comissió
Ciutadana Gabriel Ferra-
ter, és un dels més ben va-
lorats, amb una dotació
econòmica de 7.250 eu-

ros i una escultura del
santcugatenc Pep Codó, i
va ser atorgat per un jurat
format per Empar Moli-
ner, Marc Romera, Xavier
Folch, Laura Borràs i
Marta Pessarrodona.

En l’obra, l’autora par-
la molt d’ella mateixa, de
la preocupació per la “su-
pervivència” en un món
que percep com “glaçat,
buit, gairebé hostil”, en el
qual la gent li resulta
“molt llunyana i enca-
uada”, en paraules de la
guanyadora en roda de
premsa, que hi va afegir
que el que ella transmet en
el llibre ho deu al llenguat-
ge, del qual “s’alimenta”, i
que li permet treure de

dins les emocions que ex-
pressa a l’obra.

El llibre, que serà publi-
cat per Edicions 62 i es po-
drà trobar a les llibreries a
partir del 20 de maig, té
dues parts, en què els poe-
mes es diferencien en la
llargada i manera de conce-
bre’ls. Mentre en la primera
part, de títol homònim a
l’obra, els poemes són més
curts i aprofundeixen en
les emocions mentals i cor-
porals que es fonen i donen
peu a “explosions llumino-
ses” que Baltasar “resolia
molt ràpidament”, en la se-
gona els versos són més
llargs i li van comportar
una recerca interior “tor-
tuosa” però molt “gaudida i

divertida”, segons la poeta,
que al llibre també hi desta-
ca puntualment “l’alegria
de viure” amb referències
filosòfiques com ara de
Martin Heidegger en les se-
ves pàgines. Per la seva
part, Jordi Cornudella, pre-
sident del jurat del premi,

va subratllar que el llibre
premiat “dibuixa una ex-
periència personal molt
marcadament actual i fe-
menina”, a través d’un llen-
guatge “molt capaç de col-
pir-nos emotivament” que
“potencia molt l’ús de les
imatges”, va declarar.

Sobre el premi, la ti-
nenta d’alcalde de Cultu-
ra de l’Ajuntament de
Sant Cugat, Carmela For-
tuny, va dir que la volun-
tat és “mantenir viva la
memòria dels poetes del
país” per “crear i respirar
poesia cada dia”. ■

Eva Baltasar obté
el Ferrater de poesia
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L’obra premiada,
’Animals d’hivern’,
parla molt de
l’interior de l’autora

Eva Baltasar, guanyadora del premi de poesia Ferrater, ahir a Barcelona ■ ANDREU PUIG

El consell d’administració
de RTVE ha nomenat el
fins ara responsable de
l’ens a Catalunya, Eladio
Jareño (Barcelona, 1958),
nou director de TVE, en
substitució de José Ramón
Díez, que va cessar del càr-
rec el 25 de febrer passat.
Jareño ha tingut el suport
de sis dels nou membres
del consell. Jareño exercia
des del 2014 com a direc-
tor de RTVE a Catalunya,
on ja havia estat director
de TVE i delegat territo-
rial del grup entre el 2003
i el 2004. Eladio Jareño va
ser l’artífex del projecte
del canal temàtic infantil
de RTVE, Clan TV.

Abans d’arribar a
RTVE, des del 1996 Jare-
ño havia ocupat el càrrec
de director de comunica-
ció de la Delegació del Go-
vern a Catalunya. També
va ser cap de comunicació
d’Alícia Sánchez-Cama-
cho. En aquest sentit, ar-
ran del nomenament de
Jareño, el PSOE va acu-
sar ahir el PP de “culmi-
nar la colonització políti-
ca” a RTVE. En les seves
primeres declaracions,
Jareño es va posar com a
fita “reforçar la produc-
ció pròpia” i la “sinergia”
entre els canals. ■

Eladio Jareño
és el nou
director
de TVE
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Aquest és un espectacle
que es pot gravar i penjar
al Youtube, fotografiar,
piular i difondre per les
xarxes tant com es vulgui.
Així ho va deixar ben clar
ahir Carlus Padrissa, que
encara no està del tot sa-
tisfet perquè en aquest
muntatge no ha aconse-
guit portar el públic direc-
tament damunt l’escenari
–“però ho acabaré fent!”,
somriu–, un escenari, el
del Tívoli, que estatjarà
fins a 70 artistes entre
músics, cor i ballarins en el
Carmina Burana. I això
que és una versió de cam-
bra, però que no perd la
magnificència que reque-
reix aquesta obra escrita
per Karl Off entre el 1935 i
el 1936 basant-se en 24
poemes del còdex original,
uns textos “celebratius i
orgiàstics”, en paraules de
Josep Vicent, el director
musical, dels segles XII i
XIII. Segurament és l’òpe-
ra més popular del segle
XX, gràcies al fet d’inte-
grar la banda sonora de la

gloriosa pel·lícula artúrica
Excalibur (1981).

“És una òpera que parla
de la vitalitat, una peça an-
ticrisi en la línia dels musi-
cals, però amb més quali-
tat”, deia Padrissa, res-
ponsable de la dramatúr-
gia i la direcció. Com en al-
tres espectacles de La Fu-
ra dels Baus, aquí hi haurà

elements com l’aigua i la
terra, i també hi surt una
de les sopranos “volant”
en l’ària de l’orgasme,
“probablement la més ben
feta que s’ha fet mai canta-
da per una soprano”.

Vicent ha treballat per
incloure la part més colo-
rista i rítmica de la parti-
tura, i per això ha triat

instruments com ara el
vibràfon, però també un
contrabaix i una flauta,
que orbiten al voltant de
dos pianos de gran cua.
En total hi haurà deu mú-
sics de la World Orches-
tra Ensemble dalt de l’es-
cenari. S’hi afegeixen 40
membres de la Polifònica
de Puig-Reig i els quatre

solistes: les sopranos
Amparo Navarro i Luca
Espinosa, el baríton Toni
Marsol i el contratenor
Jordi Domènech.

El muntatge es va es-
trenar el 2009 a Sant Se-
bastià, i després es va po-
der veure a l’Auditori amb
orquestra sencera. Du-
rant set anys ha voltat per
tot el món i acumula
130.000 espectadors, con-
vertint-se en el més vist de
La Fura. Padrissa reivindi-
ca la tasca d’actualitzar
l’òpera: “La gent que passa
de llarg del Liceu s’enamo-
rarà de l’òpera si ve al Car-
mina Burana.” Al Teatre
Tívoli, els dies 10, 11, 12 i
13 de març. ■

La Fura dels Baus estrena al Tívoli una versió de cambra del seu
‘Carmina Burana’, un espectacle que vol apropar el públic a l’òpera
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Vitalitat a dojo

Carlus Padrissa i Josep Vicent, ahir, a l’escalinata del Tívoli ■ PAU CORTINA / ACN

Aquest muntatge
és el més vist de
La Fura dels
Baus, amb
130.000
espectadors


