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Van començar sent 20 al
Harlem Jazz Club; van fer
un salt al Tinta Roja del
Poble Sec, i fa un any que
el Centre de Cultura Con-
temporània (CCCB) els in-
clou a la programació ha-
bitual. El poetry slam és
una competició poètica ar-
relada en el hip-hop i el
reggae amb dos ingre-
dients clau: els rapsodes
han de recitar textos pro-
pis que durin un màxim de
tres minuts i és el públic
qui els posa la puntuació.

L’slam funciona com
una plataforma de creació
artística contemporània
que beu de la tradició
nord-americana, però que
s’ha estès arreu del món
en una àmplia varietat
d’estils, formes i temàti-
ques. Els slammers prove-
nen del món de la poesia, el
rap i el teatre, i busquen
una fórmula urbana inno-
vadora i flexible. Des de fa
tres anys, l’slam s’ha ins-
tal·lat als barris barcelo-
nins i a l’àrea metropolita-
na, sobretot a Santa Colo-
ma de Gramenet, amb el
Santako Poetry, i amb el
Slham Poetry a l’Hospita-
let de Llobregat. “Els slam-
mers són gent corrent que
té una necessitat expressi-
va i els agrada interactuar
amb el públic”, explica Sal-
vador Torras, de Hipnotik
Factory, l’empresa cultu-
ral que ha fet créixer el

poetry slam a Barcelona. 
El combat del mes de de-
sembre va reunir més de
300 persones disposades a

escoltar els poemes de 20
slammers, com ara Salva
Soler i Dani Orviz, dos dels
més consolidats, i també
nous rapso-
des. El gua-
nyador va ser
Diego Mattaruc-
co, que va recitar
un poema crític amb
el capitalisme i la classe
política espanyola. L’ar-
gentí va apel·lar directa-
ment al públic i el va inci-
tar a protestar amb un es-
til directe i enginyós.

A través dels combats
mensuals, els slammers
acumulen punts en funció
de l’opinió del públic i més
endavant els finalistes
també competeixen en
l’àmbit estatal i hi partici-

pen rapsodes de Madrid,
Mallorca, Vigo, Granada,
Bilbao, entre altres ciu-
tats. A més, també es fan
trobades internacionals,

com la del mes de
desembre pas-
sat a Reims (Es-

tat francès), en
què va participar

Dani Orviz, campió
europeu de l’any 2012.
L’asturià acumula la mà-
xima puntuació d’aquesta
temporada i ja prepara un
nou poema per al proper
combat, que tindrà lloc
dissabte, 11 de gener, al
CCCB. Orviz atribueix
l’èxit del poetry slam al fet
que “el públic té un paper
molt actiu” perquè “sap
que no s’ha d’empassar tot

el que hi hagi a l’escenari,
sinó que realment pot opi-
nar i triar què és el que li
agrada”. Els combats es-
tan oberts a qualsevol que
s’hi vulgui presentar, sen-
se limitacions pel que fa a
l’edat o la llengua. Orviz
opina que l’slam aconse-
gueix que “un públic més
ampli doni importància al
fet d’escoltar poesia en
directe”.

Eina de cohesió social
El creixement del poetry
slam a Barcelona ha creat
un vincle amb la tradició
underground estatuni-
denca que afavoreix l’in-
tercanvi d’experiències,
sobretot pel fet que és un
fenomen de cohesió social
i de transmissió de valors
entre els joves.

El mes de novembre, el
consolat general dels EUA
va organitzar una visita de
Kevin Coval i Jamila
Woods, de Young Chicago
Authors, una associació
que reuneix educadors
que es dediquen a poten-
ciar la narració oral i la
poesia. Durant la seva visi-
ta, Coval i Woods van fer
tallers en instituts i una
exhibició conjunta amb
rapsodes barcelonins al
Centre Cívic Pati Llimona,
on també es va projectar el
documental Louder than
a bomb, que segueix la his-
tòria de diversos joves que
han fet de l’slam el seu
mitjà d’expressió més
potent. ■

Barcelona s’ha convertit en l’epicentre d’un moviment poètic i urbà anomenat
‘poetry slam’, un campionat de recitació que no para de sumar seguidors
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Rapsodes de carrer

Dani Orviz, un dels ‘slammers’ més consolidats, situat al capdavant del llistat de puntuacions de la temporada ■ MARTA PÉREZ

“El públic opina i
no té perquè
empassar-se el
que hi ha a
l’escenari”, diu
Dani Orviz
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L’escriptor barceloní Martí
Olaya i Galceran va morir dis-
sabte als 87 anys a la seva ca-
sa de Sant Cugat del Vallès.
Olaya va estar molt lligat a la
revista Cavall Fort i a entitats
culturals com ara l’Orfeó de
Sants. Col·laborador en mit-
jans de comunicació, entre els
quals l’Avui, va escriure narra-
tiva i teatre juvenil. Va ser
guardonat amb el Ciutat de
Sabadell el 1972 per Les can-
çons del firaire. ■

Avui es lliuren els
premis Pla i Nadal
de literatura
Aquest vespre es donaran a
conèixer els guanyadors del
46è Premi Pla de prosa en ca-
talà i el 70è Premi Nadal de
novel·la en castellà durant un
sopar a l’hotel Palace de Bar-
celona presidit pel president
Artur Mas. S’han presentat 23
originals al Pla i 231 al Nadal.
Predominen les temàtiques
amb referents al segle XX, en-
cara que també destaquen
històries sobre la corrupció i
la novel·la històrica. ■
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Mor Martí Olaya,
narrador i autor
de teatre juvenil

Els grans estudis de Holly-
wood han batut el seu rècord
de taquilla arreu del món du-
rant el 2013, amb dos estudis,
Warner Bros i Walt Disney,
per sobre dels 5.000 milions
de dòlars recaptats (3.680
milions d’euros). Lionsgate,
Paramount, Sony i Fox els se-
gueixen a la llista, en un any
en què han destacat títols
com ara El Hombre de Acero,
Gravity i El hòbbit: la desolació
de Smaug. ■  REDACCIÓ

Les ‘majors’ fan
rècord de taquilla
durant el 2013
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La pel·lícula A propósito de
Llewyn Davis, de Joel i Ethan
Coen, ha estat distingida per
l’Associació Nacional de Crí-
tics dels Estats Units com la
millor pel·lícula del 2013. Els
germans Coen també han
guanyat el premi a la direcció,
i el de millor actor ha estat per
a Oscar Isaac, protagonista
d’aquest mateix film. Cate
Blanchett ha estat triada mi-
llor actriu pels crítics, per Blue
Jasmine. ■ REDACCIÓ

Els germans Coen,
premiats per la
crítica dels EUA
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L’enigmàtica escriptora Marta
Rojals torna a les llibreries
amb la novel·la L’altra (RBA
La Magrana) que sortirà pu-
blicada el 19 de gener. Es
tracta d’una obra ambientada
a la Barcelona actual i prota-
gonitzada per una dissenya-
dora que supera de molt els
30, l’Anna, que forma parella
amb en Nel, que està a l’atur.
Rojals va debutar el 2011 amb
gran èxit de la crítica amb Pri-
mavera, estiu, etcètera. ■

Marta Rojals treu
una nova novel·la
el 19 de gener

LLETRES

Martí Olaya, en una imatge
d’arxiu de l’Orfeó de Sants.




