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L’historiador gallec Xosé Manoel Núñez Seixas ha estat 
guardonat amb el Premio Nacional de literatura d’assaig 
per Suspiros de España. El nacionalismo español 1808-
2018. El premi està dotat amb 20.000 euros. 

NÚÑEZ SEIXAS, 
PREMIO NACIONAL 
D’ASSAIG

Oques Grasses, Doctor Prats i la debutant JazzWoman 
són els tres primers grups confirmats del cartell de la 
pròxima edició del festival Canet Rock, que tindrà lloc 
el 4 de juliol de l’any vinent. 

PRIMERS 
GRUPS DEL 
CANET ROCK

Un adeu dins la 
Barcelona Gipsy 

balKan Orchestra 

La Barcelona Gipsy balKan Orchestra (BGKO) 
ha esdevingut una màquina imparable que vol-
ta per mig món. “L’esperit de la banda és fer 
motor a la carretera i tocar, tocar i tocar”, ex-
plica Sandra Sangiao (Santpedor, 1988), la can-
tant que avui s’acomiada de la BGKO amb un 
concert especial a la Sala Apolo de Barcelona 
(20.30 h). “Soc en un moment de la meva vida 
en què el meu cos no pot gestionar el que impli-
ca fer tants concerts i viatjar tant pel món”, ad-
met la cantant, que durant set anys ha compar-
tit aventura per les músiques balcàniques amb 
la banda que ara completen Mattia Schirosa, 
Julien Chanal, Stelios Togias, Ivan Kovačević, 
Daniel Carbonell i Oleksandr Sora.  

“Ha sigut una decisió molt difícil, perquè 
me’ls estimo molt i perquè la música que fem 
m’agrada molt”, diu Sangiao. Com no podia 
ser d’una altra manera, el comiat serà una ce-
lebració amb convidats i amb l’esperit d’ale-
gre melancolia que caracteritza les músiques 
de la BGKO: unes músiques que Sangiao a pe-
nes coneixia fa vuit anys. “Sí que m’apassio-
naven les músiques tradicionals catalanes i 
ibèriques, el gòspel, la música africana... I 
quan em van contactar per formar part de la 
banda els vaig dir que primer tenia pendent 
un viatge tota sola pels Balcans. I justament 
allà va sorgir una connexió molt gran amb la 
música gitana i les músiques balcàniques en 
general”, recorda Sangiao. La resta són set 
anys d’expansió arreu i un tren del qual la can-
tant baixa per “entendre millor” la relació 
amb l’escenari. “Tinc ganes de fer coses més 
tranquil·la, des de casa”, diu.e

BARCELONA
XAVIER CERVANTES

Vibració poètica 
directa al cor de la vida

les Lletres Catalanes i l’Ajuntament 
de Sant Cugat, va desfilar la poesia 
de Laia Martínez López, Carles 
Dachs i Jaume Coll Mariné (amb 
versos que belluguen ànima, cos i 
natura), al costat de la de Verdaguer 
(dita per la veu contundent del mú-
sic de cobla i rapsode Valentí 
Maymó) o de poetes populars com 
Apel·les Mestres (en la veu de la ba-
llarina retirada Isabel Gorina i el 
gust de la declamació d’abans) i les 
estripades del raper català Lildami. 
Tot això amb les històries intercala-
des de ciutadans anònims, que van 
emocionar i van tenir la valentia 
d’explicar-se i de recitar. A l’escena-
ri ningú va llegir, tothom va mirar 
de cara al públic, la qual cosa va re-
doblar la intensitat: Juan Pérez Co-
bo va explicar el seu pas per la pre-
só –amb un salero la mar d’autèn-
tic–, Nina da Lua va fer una descrip-

ció carregada de màgia del càncer 
superat i Isabel Gorina, en cadira de 
rodes, va rememorar poemes i re-
cords de ballarina, bellugant-se al 
ritme del cant dolç de la fadista. 

La proposta va traspassar les fron-
teres de les patums, de la poesia con-
vencional: potser, justament, per anar 
a l’essència del fet poètic o, com va dir 
Jordi Lara al final, en el paper de mes-
tre de cerimònies, per demostrar que 
“la poesia no pot ser mai mentida, 
sempre ha de ser veritat”. “Contra la 
mentida, contra els farsants i les por-
res analfabetes, tenim la poesia, que és 
el veritable delicte de sedició, que no es 
pot empresonar. Mai ningú es riurà 
d’aquest desig de llibertat que és l’exer-
cici de la poesia”, va proclamar Lara, 
abans que Pérez Cobo recités un poe-
ma per a tots els empresonats i l’espec-
tacle es tanqués de manera coral amb 
tothom a l’escenari.e

El Teatre-Auditori de Sant Cugat del Vallès va acollir l’espectacle 
Amants i estalvis, dins del Festival Nacional de Poesia. MANOLO GARCÍA

La Nit de Poesia dirigida per Jordi Lara sorprèn i emociona

POESIA MÚSICA

L
a proposta Nit de Poesia 
del Festival Nacional de 
Poesia a Sant Cugat del Va-
llès d’aquest any s’anunci-
ava com un espectacle de 

poesia diferent, que posaria l’accent 
en la poesia que salva vides, en el seu 
sentit guaridor i en els ciutadans anò-
nims que se l’han fet seva i, gràcies a 
ella, han trobat un sentit a la vida. Dit 
això, es podia esperar de tot i no ne-
cessàriament coses interessants. Pe-
rò signat per l’escriptor i músic Jordi 
Lara, que és qui ha escrit i dirigit l’es-
pectacle, titulat Amants i estalvis, la 
cosa prometia. I efectivament, no hi 
ha res millor que veure com els bons 
presagis es compleixen: el muntatge 
va sorprendre i va impactar amb mo-
ments d’una enorme vibració poèti-
ca que anava directa al cor de la vida, 
al pinyol del dolor i de l’alegria, amb 
maneres de dir, declamar i encarar la 
poesia molt diverses.  

Lara va reunir poetes, rapsodes i 
cantants de veritat (si ho hem de dir 
d’alguna manera, perquè després 
d’aquesta nit tan singular tots ho van 
ser de veritat) amb ciutadans anò-
nims que van explicar quina era la 
seva història –colpidora i emocio-
nant–, com la poesia havia entrat a 
les seves vides i els havia fet, fins i tot, 
de bot salvavides. Tot amb un acom-
panyament musical que va bascular 
entre la música de cobla (Cobla Me-
diterrània) i la més actual (amb el 
Trio Qel Xiberta i la cantant de fados 
del mateix nom) per fusionar-se, 
tots plegats, en un final de toc rum-
ber que va ser festa i apoteosi. 

Per l’escenari del Teatre-Audito-
ri de Sant Cugat, en l’acte central del 
19è Festival Nacional de Poesia, que 
organitzen plegats la Institució de 

Crònica

SANT CUGAT  
DEL VALLÈS

ANNA BALLBONA
La BGKO. JORDI OLIVER / SATÉLITE K
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