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A cavall de la ‘burra’ tot evocant Bolaño

Redacció
BANYOLES

Els ‘motards’ de Santa Eugènia i les poetesses, ahir a Girona, atraient l’atenció dels vianants ■ MANEL LLADÓ

En aquest cas, remetent a les
motos negres que descriu al text,
van tornar a l’acció els Dimonis de
Santa Eugènia, a cavall de les seves
flamants burres metàl·liques. No
anaven sols aquesta vegada. Portaven a sobre tres poetes: Daniela

Brown, Amparo Parra i Ester Bertran, encarregades a cada parada
d’atraure l’atenció recitant la captivadora poesia de Bolaño. I a fe que
ho van aconseguir, amb fragments
com aquest: “Un valor innombrable
e inútil, bien cierto / Pero reencon-

trado en los márgenes / Del sueño
más remoto, / En las particiones
del sueño final, / En la senda confusa y magnética / De los burros y de
los poetas”. I avui més, amb un documental i una exposició fotogràfica al Truffaut (21.30 h).

L’Auditori de l’Ateneu de
Banyoles enceta avui la
programació de gener a
juny del 2016 amb un concert molt especial. El jove
pianista del Pla de l’Estany
Marc Serra farà un recital
(19 h, 8 euros) que suposarà l’estrena oficial del nou
piano Kawai GX7 amb el
qual s’ha dotat l’equipament. A més, el dia abans,
el músic porquerenc oferirà una master class per als
estudiants de piano de
l’Escola Municipal de Música de Banyoles (EMMB).
D’aquesta manera seran
aquests joves músics qui,
juntament amb Serra, tindran el privilegi de ser els
primers a tocar l’instrument en la que és una clara
aposta de ciutat.
El d’aquest diumenge
és el primer dels catorze
concerts que integren la
programació estable, que
inclou Luar na Lubre. ■
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A

hir al vespre, el Barri Vell de
Girona feia olor de benzina.
Els motors ressonaven com
trons, el metall relluïa amb les
llums que il·luminen la ciutat i les
jaquetes de cuir es feien notar.
Molts vianants, atrets per aquell
imprevist i quan la calma tornava,
s’hi acostaven per escoltar, d’entre aquella ronda de fantasmes
de la nit, la poesia d’algú que estem segurs que hauria somrigut,
ni que fos tímidament.
Als seus poemes, Roberto Bolaño (1953-2003) sol evocar amors i
passions, desitjos i somnis; perseguits o perduts en aquells camins i
carreteres que el van portar de la
seva Xile natal a les terres gironines. Ahir, en una nova acció poètica
integrada en el marc del Festival
Pepe Sales, que celebra la seva novena edició dedicant-lo a la seva figura, van ressorgir tots aquests temes. I és clar, amb la moto com a
protagonista. Perquè com al happening artístic i la perfomance poètica celebrats el primer dia, El burro, un dels seus poemes més cèlebres, va servir de leitmotiv.
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