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SANT JORDI CLUB  (22.00)

El cantant i compositor porto-
riqueny presenta a Barcelona 
el seu últim disc, Palabras del 
silencio.

Les formes més renovadores de
la poesia es consoliden a BCN 

Les diferents manifestacions de cultura urbana
i l’electrònica irrompen en els recitals poètics

Les activitats de la setmana Barcelona Poesia 
han reunit majoritàriament públic jove

ELENA HEVIA
BARCELONA

S
i el poeta es preguntava ja 
fa molts anys ¿què és poe-
sia?, al principi del segle 
XXI ho tindria força difí-

cil per trobar una resposta concreta 
i unitària. La poesia actualment és 
una, com sempre, però, com el mis-
teri de la Santíssima Trinitat, fa ser-
vir molts i molt diversos formats. Ai-
xò és el que s’ha demostrat en la tro-
bada Barcelona Poesia que avui es 
tanca. Els llibres de poesia tradicio-
nal, se sol dir, tenen un nombre re-
duït, però molt entès i fidel, de lec-
tors. Al seu costat, bull un renovat i 
creixent públic juvenil no necessàri-
ament especialitzat. La ciberpoesia, 
la performance poètica, la poesia fo-
nètica o la visual, entre moltes altres 
fórmules, han trobat el seu hàbitat 
natural a Barcelona en llocs com el 
CCCB, el Sónar o en petites entitats 
on també conviuen amb els recitals 
de tota la vida. Aquestes són algunes 
de les tendències. 

‘SLAM POETRY’
3 Aquesta modalitat de recital poè-
tic va néixer als anys 80 als carrers 
de Chicago i de Nova York –on va ser 
particularment cultivada per la co-
munitat porto-riquenya– integrada 

33 El Payaso Manchego en la seva actuació al pati del Palau de la Virreina, dissabte passat.

RICARD CUGAT 

33 Una de les mostres presentades al congrés e-Poetry.

en la cultura hip-hop, ja que molts 
dels seus poemes es bressolen en el 
rítmic fraseig del rap. Marta Torres, 
membre del col·lectiu Hipnotik, des-
taca com a element diferenciador 
la participació del públic: una ses-
sió de slam com cal, oficiada per un 
presentador, és sobretot un concurs 
animat que disposa d’uns entregats 
espectadors –ovacions i esbronca-
des–com a jurat. La  mostra barcelo-
nina de dissabte passat va comptar, 
entre altres, amb la intervenció d’El 
Payaso Manchego, un dels cultiva-
dors de slam més apreciats i guardo-
nats juntament amb El Feo Uno i El 
Hombre Viento. 

CIBERPOESIA
3 Paraula i màquina ja no són anta-
gòniques. La noves tecnologies po-
den fer que plogui lentament i virtu-
alment sobre els versos machadians 
«monotonía de la lluvia en los cristales» 
o que el famós poema de Mallarmé 
«una tirada de daus no abolirà mai 
l’atzar» es converteixi precisament 
en una tirada de daus. «Es tracta de 
fer parlar els textos des d’un punt de 
vista contemporani», afirma Laura 
Borràs, directora del grup d’investi-
gació Hermeneia i professora de Li-
teratura comparada a la Universitat 
de Barcelona. Aquestes noves expe-
riències lectores i creadores han es-
tat analitzades en el cinquè congrés 
e-Poetry, una altra de les activitats de 
Barcelona Poesia.
  ¿Són tan noves aquestes formes? 
Potser no. «La e-poetry  ha fagocitat els 
llenguatges vinculats a les avantguar-
des històriques», afirma Borràs  amb 
la ment posada en els cal·ligrames 
–aquests poemes visuals en què 
les paraules dibuixen una figura– 
o bé els lúdics experiments de l’Ou-
lipo –és a dir, escriure tota una novel-
la sencera sense fer servir la lletra e, 
sense anar més lluny–. També és ne-
cessària una aliança dels habitual-
ment solitaris poetes amb els crea-
dors tecnològics.
 El joc és clau. Ho demostra Ga-
me, game, game and again game, que 
fa servir el format del videojoc per 
tal de construir una nova ficció. I La 
Cava, una instal·lació impulsada per 
Robert Coover –gran pope de l’hiper-
text–, que en unes quantes universi-
tats nord-americanes on va ser cons-
truïda permetia al lector introduir-
se en el text gràcies a unes ulleres i 
a un guant de realitat virtual. I tam-
bé ho demostra la creació de Ramon 
Dachs, que transforma diferents ti-
rades de cartes del tarot en poemes 

amb variacions. La directora d’Her-
meneia té una debilitat per Agrippa, 
o el libro de los muertos, un poema de 
lectura única del mestre de la cièn-
cia-ficció ciberpunk  William Gib-
son que «després de la lectura, es des-
feia com la cendra». 

POESIA SONORA 
3 La poesia sonora ha abandonat la 
ploma, la màquina d’escriure i fins 
i tot l’ordinador per fer ús de la gra-

vadora. Durant els anys 50, el suport 
eren els antics magnetòfons de bobi-
nes, i d’aquí prové un altre dels seus  
noms, Revox. Els recitals solen ser 
en directe, però la veu pot ser modi-
ficada amb efectes i amb jocs sonors 
improvisats. Eduard Escoffet impul-
sa un programa que tornarà a la sala 
Conservas cada sis mesos. «En el fons 
estem tornant a la poesia la qualitat 
oral que havia tingut abans de l’apa-
rició de la impremta». H

ACABA AVUI LA CITA LITERÀRIA CIUTADANA

ELS LLOCS QUE AL LLARG 
DE L’ANY REALITZEN 
ACTIVITATS POÈTIQUES, 
EN TOTES LES SEVES 
VARIETATS, SÓN NOMBROSOS 
I ACTIUS A BARCELONA. EN                
DESTAQUEM TRES

J La PAPA (Associació de 
Performers, Artistes i Poetes) 
(www. lapapa.org). Amb un 
especial interès en la poesia 
social. Organitza tallers, recitals, 
tertúlies i performances. 

J Horiginal, Cafè+Poesia. 
Cada dimecres (Ferlandina, 
29) organitza recitals amb una 
atenció especial per l’oralitat. 

J Poesia viva. Porta a terme 
les seves actuacions a la Sala 
Vivaldi (Llançà, 5). Té un seminari 
d’investigació poètica. 

TRES CENTRES 
MOLT ACTIUS

LA PROPOSTA Intens mestissatge 
de gèneres 
sense fronteres 

33 Slam, ciberpoesia i poesia so-
nora són només tres cares d’una 
renovació que sovint adopta for-
mes híbrides o poc precises. 
¿Com distingir la slam poetry de 
l’spoken word cultivat pels beat-

niks? L’actuació en l’últim Kos-
mòpolis del nord-americà John 
Giorno, gran  impulsor del movi-
ment, va demostrar que aquesta 
última és més dramatitzada, però 
hi ha eficaços actors que practi-
quen la slam. ¿Segueixen sent da-
daistes els poetes fonètics? ¿Què 
identifica exactament la polipo-
esia, que ve a ser un compen-
di de molts llenguatges i pròxim 
a la performance? ¿Enric Cas-
sases és polipoètic? ¿I els Acci-
dents Polipoètics ho són? ¿Per 
què van guanyar a Roma un premi 
de slam? ¿On s’han de col·locar 
els poetes grafiters i els que s’ali-
en amb la música electrònica? I 
no s’acaba aquí la cosa.

ALTRES ÀMBITS


