
El fotògraf barceloní Oriol Jo-
lonch es va endur aquest dissab-
te al vespre el tercer premi Fun-
dació Vila Casas de Fotografia
Contemporània. El veredicte del
jurat, que es va llegir al Museu de
Fotografia Contemporània Palau
Solterra de Torroella de Montgrí,
concedeix el primer premi a Jo-
lonch (Barcelona, 1973) per l’obra
Éxodo i distingeix amb un accès-
sit Miguel Cabezas (Irun, 1975), per
El lago. 

Amb una dotació econòmica de
6.000 i 3000 € cada un, l’artista fi-
nalista celebrarà una exposició al
Museu Can Framis de Barcelona,
en el termini d’un any.
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La fotografia guanyadora, «Éxodo», del barceloní Oriol Jolonch. 

ORIOL JOLONCH

«El lago», l’obra amb què Cabezas va aconseguir l’accèssit. 

MIGUEL CABEZAS

Oriol Jolonch rep el premi Vila Casas de fotografia

No amaga el poeta i arquitecte
Joan Margarit que és un admirador
de l’obra de Joan Vinyoli, de qui
aquest any es compleix el cente-
nari del seu naixement, i de qui
acaba d’elaborar una particular
antologia, Poemes de Joan Vinyo-
li,amb un centenar de poemes i un
valent pròleg. Durant la presenta-
ció d’aquesta nova selecció edita-
da per Proa, Margarit va assegurar
que el poeta lligat a Santa Coloma
de Farners ha estat «fonamental»
en la seva vida, «que no s’acaba»,
i que creu que compta amb una
obra que «va cap amunt».

Margarit sosté que l’autor bar-
celoní, mort el 1984, és l’artífex d’u-
na poesia «que és complexa, però
no complicada, senzilla, però no
simple, i que té el valor de la pro-
ximitat, el que no passa amb d’al-
tres com Carles Riba o Salvador Es-
priu». «El poema de Vinyoli et lle-
geix a tu i no tu al poema», afirma. 

El llibre parteix, en certa ma-
nera, del Primer Simposi Interna-
cional Joan Vinyoli, celebrat a San-
ta Coloma de Farners fa deu anys,
i del qual Margarit va fer el discurs
inaugural.

Si en aquella ocasió algunes de
les frases que va dir no van passar
inadvertides, en el pròleg que obre
l’antologia també hi ha conside-
racions que, segons el comissari de
l’Any Vinyoli, Jordi Llavina, porten
a la reflexió.

Margarit no obvia els problemes
d’alcoholisme de Vinyoli, la seva
relació amb les dones, la seva re-
cerca d’una resposta a les pre-
guntes metafísiques o la seva re-
lació amb el grup de Begur, entre
els quals es trobaven el matrimo-
ni format per Joan Petit i Margari-
da Fontseré, el matrimoni Valen-
tí o Clara Picart.

Per a Joan Margarit, dues van ser
les obsessions principals en la
vida de Vinyoli: poder elaborar
«el gran poema» i la recerca de
l’«Absolut», cosa que el va portar
sovint al conflicte.

No obstant això, aquest conflicte

«va ser positiu perquè va com-
portar una obra rica», en la qual
tant es troba el Vinyoli metafísic
com el realista.

Joan Margarit, d’altra banda, va
assenyalar que de la seva obra es
queda, especialment, amb la que

va publicar entre els anys setanta
i vuitanta amb llibres com Tot és
ara i res, Encara les paraules, Ara
que és tard, Vent d’Aram o El Griu.

Segons el seu parer, com altres
clàssics, l’obra completa de Vi-
nyoli «és com un políedre d’infi-
nites cares, que mai es pot acabar
de mirar sencer, i que en cada
època o fins i tot per part de cada
persona es pot trobar un punt de
vista diferent».

A més d’aquesta antologia, co-
incidint amb l’Any Vinyoli, s’ha edi-
tat una edició de butxaca per part
de Labutxaca de la seva poesia
completa amb un pròleg d’Enric
Casasses i en la qual s’inclouen sis
poemes de Nietzsche traduïts per
Vinyoli.

Pròximament, Candaya publi-
carà en castellà una altra antologia,
amb pròleg de Jordi Llavina, titu-
lada La mano del fuego.
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Margarit mostra el seu Vinyoli 
en una nova antologia del poeta

La selecció parteix del primer simposi internacional sobre l’autor celebrat a Santa Coloma

El poeta Joan Vinyoli a Aigua Xelida.  

ARXIU HISTÒRIC COMARCAL DE LA SELVA

EL PRÒLEG

Vinyoli sempre va 
buscar una resposta

personal a les preguntes
metafísiques, o per dir-ho amb
el títol d’un dels seus poemes,
‘D’on, on, vers on?’»

Vinyoli és qui és, a pesar
de la transcendència i de la

beguda, i no seria qui és sense
la transcendència i la beguda»

Des del començament va
buscar un sentit a la vida,

o una transcendència, o el que
sigui. No ho va trobar mai però
mai no ho va deixar de buscar»

«

«

«

JOAN MARGARIT
POETA

De cara a la propera edició, el fes-
tival Acústica de Figueres redisse-
nya alguns dels seus espais al cen-
tre de la capital de l’Alt Empordà
per continuar creixent. En els dos
darrers anys el festival ha tingut un
augment de públic de 35.000 es-
pectadors, provocat per l’augment
de programació musical nocturna
i per la celebració durant el dia de
l’Acustiqueta, la programació fa-
miliar del festival, i ha arribat als
80.000. 

Un nou i més gran escenari
sota la coberta de la Plaça Catalu-
nya permetrà ampliar l’aforament
del festival, substituint el de la
plaça de l’Ajuntament. Aquest nou
espai serà un dels escenaris prin-
cipals de la cita, amb una millora
estructural i de potència de so i
llum que compartirà protagonis-
me amb l’escenari de la Rambla. La
plaça Catalunya triplica l’afora-
ment de la plaça de l’Ajuntament. 

A més, es recuperaran els con-
certs a la plaça Gala-Salvador Dalí,
una de les demandes dels assis-
tents en els darrers anys. 

La Rambla tornarà a ser l’esce-
nari principal del festival i acolli-
rà els concerts de més poder de
convocatòria de divendres a diu -
menge.  A més, el diumenge es
 potenciarà l’Acustiqueta a la Ram-
bla. 

Pel que fa a la plaça Josep Pla,
tornarà a acollir l’espai Jocs, amb
els tallers i algunes actuacions de
l’Acustiqueta i els concerts de pa-
gament es faran al Teatre Jardí. 
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Un nou escenari a la plaça
Catalunya substitueix el de
l’Ajuntament per ampliar
l’aforament del festival



L’Acústica
redissenya els
seus espais a
Figueres per
seguir creixent
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