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“El que teniu a les mans és
molt més que un llibre. Hi
ha poemes fets cançons, i
molt més que cançons. Hi
ha il·lustracions poema, hi
ha música, hi ha parau-
les... Llavors, si no és un lli-
bre, ni un disc, ni una ex-
posició d’art... Què és,
doncs? Com el podem ano-
menar? Ah!, no ho sé. I se-
gur que els lectors tampoc
no ho sabeu, perquè la pa-
raula no existeix i ens
l’haurem d’inventar.” Són
paraules de l’escriptora
Anna Manso, recent gua-

nyadora del premi Cruïlla
de literatura infantil, en el
pròleg d’Un barret de can-
çons.

I què és Un barret de
cançons? Doncs, de fet,
una proposta molt dife-
rent i de gran qualitat.
D’entrada, és un recull de
26 poemes de Miquel Des-
clot. Poemes que són pre-
sentats en forma d’il·lus-
tració fruit del treball de
l’estudi Mandaruixa De-
sign de Barcelona. Tota
una obra d’art.

Poemes amb música
Però Un barret de can-
çons és també un disc, ja
que els poemes són can-
tats pel Cor Infantil Amics
de la Unió de Granollers,
considerat ara mateix un
dels millors cors infantils

d’Europa. La música l’ha
compost Josep Vila i Casa-
ñas i l’acompanyament al
piano és de Josep Suri-
nyac. La direcció és a càr-
rec del mateix Josep Vila.

Una música que, com
diu Manso, “no està feta
només per acompanyar,
sinó també per crear un
paisatge poètic que ens fa-
ci somiar”.

El llibre-disc, que es pu-
blica amb producció de
Ficta, la nova editorial gi-
ronina de música, es po-
drà trobar a partir
d’aquesta última setmana
de novembre a les llibre-
ries. Per fer-ne un petit
tast, però, es va presentar
ahir dilluns a l’Abacus del
carrer Balmes de Barcelo-
na i a la llibreria La Gralla
de Granollers. ■
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Poemes per escoltar, llegir o cantar
El llibre-disc ‘Un
barret de cançons’
recull 26 poemes de
Miquel Desclot

Un dels poemes il·lustrats que es poden trobar al llibre ■ MANDARUIXA DESIGN

Família i mentides per pie-
tat, per contracte o per pu-
ra supervivència. Aquest
seria a grans trets l’eix
narratiu compartit per les
dues obres que ahir van ar-
ribar a la final del VI Tor-
neig de Dramatúrgia Cata-
lana del Festival Tempora-
da Alta, que va guanyar
l’autora mallorquina Mar-
ta Barceló (Palma, 1973)
amb Tocar Mare, un text
interpretat per Maria Ro-
dríguez i Isabel Rocatti. El
finalista va ser Jordi Valle-
jo amb Súbita, posat en es-
cena pels actors Sílvia Bel i
David Bagés. Així ho van
decidir amb els seus vots
els espectadors que van
omplir la sala La Planeta
de Girona, tant a la platea
com a les cadires instal·la-
des als dos laterals del ring
de boxa que és l’atípic es-
cenari d’aquest popular
torneig amb molts segui-
dors fidels. Com va dir l’àr-
bitre, la dramaturga ba-
nyolina Clàudia Cedó
–guanyadora del torneig
de l’any passat–, Marta

Barceló va aconseguir “la
glòria i un sopar a El Celler
de Can Roca”, i per la reac-
ció entusiasta del públic
davant d’aquesta segona
part del premi va quedar
clar que la glòria està molt
poc valorada actualment.

El torneig va començar
poc després de les 8 del

vespre, quan Cedó va triar
dues voluntàries entre el
públic per fer de massat-
gistes dels dos autors / pú-
gils, abans que s’enfron-
tessin en una pantomima
bastant ben resolta de bo-
xa en acció. Tot seguit,
una moneda de 50 cèn-
tims llançada a l’aire va de-

cidir que el text de Jordi
Vallejo seria el primer de la
vetllada. En la seva lectura
dramatitzada, Sílvia Bel i
David Bagés van interpre-
tar un matrimoni que co-
mença parlant d’una apa-
rent infidelitat i s’acaba
embolicant en una sèrie
de “bucles” de mentides

piadoses sobre la salut
d’ell i la del seu fill en co-
mú, que al final resulta no
ser-ho del tot.

Tan dinàmic i divertit
com el text de Vallejo, però
amb un contrapunt tràgic
i uns salts temporals molt
ben construïts, Tocar Ma-
re de Marta Barceló mos-
tra la relació d’una mare
(Isabel Rocatti) i una filla
(Maria Rodríguez) que ho
arriben a ser mitjançant
un contracte que ho té gai-
rebé tot previst, excepte la
clàusula dels sentiments.
Barceló va saber també
aprofitar millor l’espai del
ring per crear diferents si-
tuacions i moments molt
intensos. ■

Marta Barceló guanya el VI Torneig de Dramatúrgia Catalana, en
un ‘combat’ amb Jordi Vallejo marcat per les relacions familiars
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Família i mentides

Marta Barceló,  Clàudia Cedó i Jordi Vallejo, al final del combat ■ JOAN CASTRO / ICONNA / T.A.

La gran final,
presentada per
Clàudia Cedó, va
omplir la sala La
Planeta d’un
públic molt fidel

El Suite Festival ha desvelat
els primers artistes convidats
de la tercera edició, que tindrà
lloc al Liceu. Bertín Osborne,
que estrenarà el disc Va por
ellas el 16 de gener, aixecarà el
teló d’un festival que s’allarga-
rà fins al 29 de juny, quan ac-
tuaran els llegendaris Status
Quo. Entremig, el festival ha
convidat Hombres G (28 de
febrer), el guitarrista de Gene-
sis Steve Hackett (23 de
març) i l’italià Umberto Tozzi,
amb més de tres dècades de
trajectòria dalt dels escenaris
i que presentarà Ma che spet-
tacolo el 31 de març. El Suite
confirmarà més artistes prò-
ximament. ■ REDACCIÓ

La despesa mitjana anual dels
catalans en cultura es va si-
tuar en 320,8 euros el 2015,
que suposa 5,2 euros menys
que l’any anterior, segons
l’anuari d’estadístiques cultu-
rals publicat pel Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport.
Aquesta xifra se situa per so-
bre de la mitjana espanyola,
que és de 260,4 euros, 0,3 eu-
ros més que el 2014 (260,1
euros). El nombre d’especta-
dors en cinemes catalans es
va situar durant el 2015 en
18,7 milions (un 11,3% més
que l’any anterior) i un 22,4%
dels enquestats van anar al
teatre l’any anterior. ■ ACN

Cada català es
gasta 320 euros
l’any en cultura
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Status Quo i
Umberto Tozzi, en
el Suite Festival
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