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No estem en la 
millor època 
per al teatre, 
el cinema, la 
música o la 
dansa. Ajun-

tades a la crisi general, 
les polítiques del govern 
d’Espanya  ataquen 
directament la cultura i 
sobretot els espectacles 
culturals.

Per això, el fet que L’At-
làntida, el teatre munici-
pal de Vic, presenti una 
vegada més uns resultats 
tan positius, ens ha de 
fer prendre confiança 
tant en els seus gestors 
com en la nostra societat. 
I, no podem oblidar-ho, 
ens ha de fer jutjar d’una 
manera molt positiva les 
polítiques culturals dels 
ajuntaments democràtics 
de la ciutat, que van ajun-
tar-se a unes dinàmiques 
endegades per la societat 
civil (sobretot en teatre 
i en música), a vegades 
amb grans dificultats i 
seriosos entrebancs polí-
tics, econòmics i socials.

La compra el 1984 i la 
gestió de l’antiga Atlàn-
tida per part de l’Ajun-
tament van ser molt 
criticades, com ho va ser 
l’acció de l’efímer Centre 
Dramàtic d’Osona, igual-
ment com encara es posa 
en qüestió l’existència 
del Centre d’Osona de 
l’Institut del Teatre. Però 
és evident que aquestes 
peces van suposar la cre-
ació d’unes dinàmiques 
i d’un públic que el nou 
teatre ha sabut fer tor-
nar.

Una ciutat de cultura 
no es fa d’un dia per l’al-
tre, i és just reconèixer 
allò que hi ha al darrere 
d’un èxit com el de L’At-
làntida.

SI...

L’Atlàntida 

no s’esfondra
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L’escriptora manlleuenca 
Josefa Contijoch, amb la 
novel·la Sense alè, i el projec-
te d’arts visuals Idensitat 5-
Ciutats intervingudes, dirigit 
pel vigatà Ramon Parramon, 
han obtingut dos dels premis 
Ciutat de Barcelona, que es 
van donar a conèixer aquest 
dijous. Els premis distingei-
xen la creació i producció 
cultural de qualitat que es 
realitza a la ciutat, i els ator-
ga l’Ajuntament. 

Josefa Contijoch ha obtin-
gut el premi en l’apartat 
de literatura en llengua 
catalana per Sense alè (Ed. 
del 1984), una novel·la que 
va sortir a la llum la tardor 
passada i que es mou en la 
frontera entre la narrativa i 
la poesia, el gènere que més 
ha conreat l’autora. Partint 
d’un fet traumàtic –la mort 
d’una amiga– Contijoch fa 
una indagació en la pròpia 
vida i en el testimoni d’una 
generació –la dels 70– que 
ha viscut grans moments de 
canvi. El jurat en va valorar 
la conjugació de “materials 
molt diversos, per fer-ne una 
experiència moral unitària i 
una reflexió sobre la mateixa 
representació literària”. 

Per la seva part, Idensitat 5 
és una exposició que va tenir 
lloc a la Capella de l’Antic 
Hospital, que mostrava el 
resultat de la cinquena edició 
d’aquest projecte. Idensitat, 
experiència impulsada i diri-
gida per Ramon Parramon, 
vincula l’art i la realitat 
social a través d’intervenci-
ons en l’espai públic de les 
ciutats. Els premis Ciutat de 
Barcelona s’entregaran el 
proper dia 18 de febrer. 

L’escriptor de Calldetenes publica el segon llibre de poesia

Simeó Parareda, en la 
frontera dels gèneres

SA
G

I 
SE

R
R

A

Simeó Parareda, amb el llibre ‘edelton’, que acaba de sortir publicat per Ediciones Vitruvio

Calldetenes

J.V.

Un home de teatre, actor i 
dramaturg. Un llibre que 
s’ubica a cavall de la narra-
tiva i la poesia. Simeó Para-
reda, de Calldetenes, és un 
creador que es mou bé en 
les fronteres i que busca “un 
punt de recerca” en tot el 
que fa. Ara acaba de publicar 
el seu segon llibre de poesia 
–si és que se li pot aplicar 
estrictament aquesta etique-
ta– i ho ha fet a Vitruvio, una 
de les editorials espanyoles 
amb més prestigi dins del 
seu àmbit. El llibre porta per 
títol edelton i és el segon de 
Simeó Parareda en aquesta 
editorial, tot i que el primer 
–Alaví– va veure la llum sota 
el pseudònim de Od. Albille. 

Amb estudis al Col·legi 
del Teatre de Barcelona i 
una formació específica en 

el mèdode Stanislavsky, la 
vocació de Simeó Parareda 
sempre ha estat el teatre. 
La poesia es va ficar enmig 
d’aquest camí quasi per sor-
presa –“vaig notar la seva 
bellesa, volia fer quelcom que 
no fos purament narratiu”, 
explica. Així va sorgir el pri-
mer llibre, Alaví, un conjunt 
homogeni de poemes que 
gira entorn de la metamor-
fosi d’un personatge, “les 
diferents etapes per les quals 
passa sense acabar de trobar 
què li falta”. I això és, final-
ment, l’amor, l’afecte. Dos 
fragments narratius –un al 
principi i un altre al final– 
emmarquen el corpus poètic. 

A edelton, la seva segona 
experiència, va encara més 
enllà i dibuixa una història 
de tres personatges. Un pro-
tagonista i un antagonista 
–Vekenvawuer i Terry von 
Frost–, la filla del primer 

–Joselinne– i la veu narrativa 
d’un taverner. Multiforme 
i sinuosa, la història no es 
deixa etiquetar amb facili-
tat. I els seus protagonistes 
tampoc, començant per un 
protagonista “dolent, mise-
rable” de qui explica “com 
pot arribar a ser de covard”. 
Si d’alguna manera es pot 
resumir, Simeó Parareda ho 
fa com “un conte crític amb 
la societat”. 

Els dos llibres són escrits 
en castellà, en versos sense 
mètrica però amb una rima 
assonant que en va marcant 
la cadència. I és així simple-
ment perquè així han sortit: 
“És un tipus de poesia que he 
provat d’escriure en català o 
de traduir sense bons resul-
tats”, explica. Aquest estiu 
espera poder estrenar la 
seva primera obra teatral en 
públic, Adolf Bar, i estrenar-
la a Calldetenes. 
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