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La Llibreria Papasseit de Man-
resa (c/Barcelona, 25) ha convidat
el jove poeta Pol Guasch (Tarra-
gona, 1997),  guanyador del tercer
Premi Francesc Garriga de poesia
amb Tanta gana. Guasch prota-
gonitzarà una vetllada poètica
amb una selecció dels seus poe-
mes. La presentació del premi i de
l’obra anirà a càrrec d’Ester An-
dorrà, editora a LaBreu Edicions i
una de les artífexs del novell premi

literari, adreçat a autors inèdits.
La vetllada se celebrarà aquest di-
vendres, a 2/4 de 8 del vespre i
l’entrada serà, com sempre, gra-
tuïta i oberta a tothom. 

Tanta gana està editat a quatre
bandes per LaBreu Edicions,
ADiA Edicions, Edicions del Buc i
Cafè Central i atorgat a la fira lite-
rària Liberisliber de Besalú el més
d’octubre passat.  Guasch, que viu
entre Tarragona i Barcelona, par-
teix de referents tan dispars com
Wajdi Mouawad, Gabriel Ferrater
o Hélène Cixous. D’aquestes veus
i d’aquests territoris viscerals par-
teix el seu primer llibre. Enguany
al Premi Francesc Garriga de poe-
sia s’hi van presentar una vuitan-
tena d'originals.

REDACCIÓ MANRESA

Pol Guasch, guanyador del Francesc
Garriga de poesia, recita a la Papasseit
El jove poeta tarragoní
presentarà a la llibreria
manresana el premiat
poemari «Tanta gana» 
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Pol Guasch recitarà divendres

El contratenor avianès Xavier
Sabata és un dels protagonistes de
l’òpera L’enigma di Lea, una obra
del compositor català Benet Ca-
sablancas que s’estrenarà dissab-
te, 9 de febrer, al Gran Teatre del
Liceu de Barcelona. En el muntat-
ge, el mestre Josep Pons, de Puig-
reig, actual director musical del
Liceu, portarà la batuta d’una
peça amb text del filòsof Rafael Ar-
gullol i la direcció escènica de Car-
me Portacelli.

L’enigma di Lea viurà l’estrena
mundial dissabte a les 18 h, i re-
petirà funcions els dies 10 (17 h),
11 (20 h) i 12 (20 h) del mateix mes.
L’òpera en tres parts composta per
Casablancas té una durada d'1
hora i 45 minuts.

La protagonista del text és Lea,

«portadora d'un secret», explica
Argullol: «És una dona que, des-
prés de ser sotmesa a unes cir-
cumstàncies excepcionals, deam-
bula per l’espai i el temps, pels paï-
sos i pels segles, naufraga en l’exis-
tència, posseïda per una passió
gairebé impossible de canalitzar».
En la pell d’aquest personatge s'hi
posa la mezzosoprano escocesa
Allison Cook, una especialista en
repertori contemporani.

Per la seva banda, Sabata inter-
preta el personatge del Dr. Schick-
sal, antic amo d’un circ i psicòleg
en una institució on tanquen Lea.
El doctor narra la història de la
dona, que és portadora d’un se-
cret i davant de la qual tremolen
els homes que se li acosten.

La resta del repartiment és for-
mat per José Antonio López, Sara

Blanch, Anaïs Masllorens, Marta
Infante, Sonia de Munck, Felipe
Bou, David Alegret, Antonio Lo-
zano i Juan Noval-Moro. En total,
onze solistes i un cor de més de 70
cantants, amb 78 músics al fossar
i sota la direcció de Josep Pons.
L’escenografia és una proposta
cúbica de Paco Azorín.

Carme Portacelli ubica el pri-
mer acte en un «futur distòpic, re-
ferència visual per a qualsevol eu-
ropeu del segle XXI. Un món uni-
forme on tothom pensa igual, ves-
teix igual i, si en surts, ets un out-
sider has de ser castigat i unifor-
mitzat. Un món de terror». El se-
gon i tercer actes transcorren en
el moment present, en una mena
de manicomi on els outsiders han
de ser tractats per tal que puguin
ser com tothom.
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Sabata i Pons participen en
l’estrena mundial de l’òpera
«L’enigma di Lea», al Liceu
El contratenor avianès interpreta un dels rols principals d’una obra de Benet
Casablancas i Rafael Argullol, i la direcció musical és del mestre puig-reigenc
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Xavier Sabata en una escena de l’òpera que s’estrenarà dissabte al Gran Teatre del Liceu

EL DOCUMENTAL DEL MES

OUAGA GIRLS
 Suècia, Burkina Faso, França,
Qatar (2017). 83 minuts. Direcció:
Theresa Traoré Dahlberg. Intèr-
prets: Bintou Konate, Chantale
Nissougou, Mouniratou Sedogo,
Catherine Nea, Dina Tapsoba,
Marthe Ouedraogo,  Rose Kien-
tega, Adissa Balboné i Nathalie
Yanogho. Dijous, a les 20 h, a
l’auditori de la Plana de l’Om.
Manresa. Entrada lliure. nCine-
club i Paral·lel 40 presenten aquest
dijous el nou Documental del mes,
Ouaga Girls. És certament difícil
poder veure una pel·lícula sobre la
realitat africana que estigui rodada
per un realitzador d’aquest conti-
nent. I és pràcticament imposible
admirar un llargmetratge sobre
l’Àfrica negra que estigui signat per
una dona procedent d’aquesta terra.
Aquest petit miracle s’ha produït a
Ouaga Girls, un film que ens apropa
a una experiència tan il·lusionadora
com paradigmàtica. La càmera ens
permet viatjar fins a Uagadadu, la
capital de Burkina Fasso, on desco-
brim una aventura educativa molt
suggeridora: unes noies estudien
l’últim curs de formació professio-
nal, en l’especialitat de mecànica. Un
projecte molt singular en un país do-
minat pel sexisme més radical i in-

transigent. La pel·lícula ens permet
conèixer els dubtes i inquietuts
d’unes joves que finalitzaran els seus
estudis en un període especialment
emblemàtic del seu país, poc abans
d’unes eleccions (2014) que teòrica-
ment ha de suposar el ressorgiment
de Burkina Fasso, un dels territoris
més precaris del continent África.
Theresa Traoré Dahlberg (un direc-
tora nascuda a Suècia però criada a
Burkina Fasso) ha culminat un docu-
mental magnífic perquè, com totes
les obres artístiques valuoses, sap
reflectir una realitat determinada
però alhora atorga al seu testimoni
una oportuna dimensió universal. 
Ouaga Girls ens possibilita, d’en-
trada, descobrir un panorama antro-
pològic i social  molt desconegut al
nostre país, però ens parla finalment
d’unes qüestions que tots coneixem
perfectament: el trànsit, sempre
conflictiu i revelador, de la joventut a
la maduresa. I així, ens podem iden-
tificar perfectament amb els anhels
d’unes noies que estan a punt
d’afrontar els reptes del món adult.
També destaca la proposta de Trsoré
Dahlberg perquè s’allunya de la visió
tremendista (i negativa) amb què so-
vint es descriu l’Àfrica negra,
l’eterna desconeguda. JORDI 
BORDAS
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Ouaga Girls es projecta demà, dijous, a l’auditori de la Plana de l’Om

 La Cia. Illuminati obre avui (18 h), a la Sala Gran del Kursaal, el Cicle per a
Gent Gran amb el muntatge Tenors, un divertit espectacle protagonitzat per
tres tenors que han trobat un forat a les seves atapeïdes agendes internacionals
per acudir a la ineludible cita amb el seu públic. Un concert amb les melodies
més reconegudes de la veu d’Ezequiel Casamada, Miquel Cobos i Albert Mora.

Tres tenors per obrir el Cicle per a Gent Gran
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