
EL PUNT AVUI
DIMECRES, 22 DE JUNY DEL 2016 | Cultura i Espectacles | 37

No és la primera vegada
que una artista procedent
del món de les arts plàsti-
ques s’endú un premi lite-
rari. Recentment tenim el
cas d’Alicia Kopf, que ha
guanyat el Documenta i el
premi Llibreter amb Ger-
mà de gel (L’Altra). Ara ha
tocat el torn del premi
Amadeu Oller de poesia,
amb el qual ha estat guar-
donada la jove mallorqui-
na de 26 anys Laura Tor-
res i Bauzà, llicenciada en
belles arts. El seu poemari,
L’inhabitable (Galerada)

s’ha imposat per unanimi-
tat entre la vintena d’origi-
nals presentats, un treball
“intimista i existencial”
que –segons David Casti-
llo, membre del jurat–,
“trenca amb la línia dels
darrers poemaris guardo-
nats, que tracten de la quo-
tidianitat en una mena
d’hiperrealisme”.

D’entrada, la poetessa
novella pren com a font
d’inspiració les imatges a
partir de les quals fa un salt
a altres territoris. De fet,
L’inhabitable va néixer
com un projecte en format
plàstic i després l’autora va
sentir la “necessitat” d’es-
criure el poemari per “or-
denar les idees”. Amb tot,
no ha volgut unificar imat-
ge i text en el volum perquè
la lectura no quedi condi-

cionada. “M’agraden els
versos ambigus, que donin
pistes, però no gaires, i que
cadascú tregui les seves
conclusions.”

El joc d’ambigüitats és
ben present ja des del títol.
“Vaig voler fer un joc de pa-
raules entre evitar i habi-
tar; habitar l’espai que ens
envolta però evitant fixar-
lo i intentant comprendre
que sempre és ambigu i
canviant.”

Torres havia exposat un
parell de treballs plàstics a
la Fundació Vila-Casas en
acabar la carrera, i actual-
ment experimenta amb el
videoart mesclat amb es-
criptura. Referents? Diu
que li interessa Andreu Vi-
dal i la també guanyadora
del 48è Premi Oller, Irene
Solà. ■

V. Gaillard
BARCELONA

Entre evitar i habitar, la poesia
La jove artista Laura
Torres i Bauzà
guanya el 52è Premi
Amadeu Oller

Laura Torres i Bauzà (Palma, 1990) ha guanyat el 52è Premi Amadeu Oller ■ ORIOL DURAN

Enèsim reset de la política
cultural barcelonina, sot-
mesa una vegada més als
vaivens dels partits i a les
aliances que els garantei-
xen el poder. En la seva
primera compareixença
en la comissió de Drets So-
cials, Cultura i Esports, el
tinent d’alcalde Jaume
Collboni, va intentar acla-
rir ahir el futur de la seva
àrea, que s’ha anat enfos-
quint tot coincidint amb
l’entrada del PSC al go-
vern municipal. Els dub-
tes sobre la reorganització
de l’organigrama han que-
dat força esvaïts, i amb un
factor sorpresa –sorpresa
relativa–. Xavier Marcé,
vetat per Barcelona en Co-
mú com a relleu de la co-
missionada Berta Sureda,
serà l’assessor personal de
Collboni. Malgrat tot, el lí-
der del PSC s’ha sortit, en
part, amb la seva.

La visió que té Marcé de
la cultura tan estretament
vinculada a la indústria va
fer que les bases del partit
d’Ada Colau s’exclamessin

enèrgicament, i alhora va
deixar frustrat una part
important del sector que
confiava en el projecte re-
novador, concebut princi-
palment per sanar l’afeblit
teixit creatiu, que volia
desplegar Sureda. Arran
de les pressions, Collboni
no l’ha pogut nomenar co-
missionat, com pretenia,
però, sens dubte, serà la
seva veu de referència per
prendre decisions. Marcé
era fins ara el president de

l’Associació d’Empresaris
de Teatre (Adetca), i aca-
ba de presentar la seva di-
missió –el substituirà
Beth Orfila–.

L’ideari de Marcé és als
antípodes del programa
de Barcelona en Comú i de
Sureda, la seva persona de
màxima confiança en te-
mes culturals, però així i
tot hauran de treballar ple-
gats durant un temps,
amb tota probabilitat un
temps curt. Collboni va dir

ahir que Sureda continua-
rà de moment com a co-
missionada per no deixar
el traspàs pengim-penjam.

L’altra figura important
que entra en escena és la

del gerent de l’Institut de
Cultura (Icub), absent de
fa mesos. Collboni ha fit-
xat Valentí Oviedo per a
aquest càrrec. Oviedo, que
pertany a una nova gene-
ració de gestors culturals
amb maneres de fer dife-
rent i molt sensibles a una
idea de públics culturals
plurals, és des del 2013 el
gerent de L’Auditori.

En la compareixença
d’ahir, sacsejada a l’organi-
grama a part, Collboni no

va donar massa detalls del
seu full de ruta cultural i va
dir que el concretarà
d’aquí a un mes. Sí que va
anunciar que vol elaborar
un pla de xoc als barris i als
equipaments de proximi-
tat, que farà una aposta de-
cidida per les indústries
creatives, que vol reinven-
tar la relació entre la cultu-
ra i el turisme més enllà
dels atractius més icònics,
i que redefinirà el paper
dels grans festivals. ■

M. Palau/J. Bordes
BARCELONA

Enèsim ‘reset’ cultural
Jaume Collboni fitxa Xavier Marcé com a assessor personal, malgrat l’oposició de
Barcelona en Comú, i manté temporalment Berta Sureda com a comissionada

Jaume Collboni, Berta Sureda, Valentí Oviedo i Xavier Marcé: les quatre cares de la política cultural barcelonina ■ ARXIU

Valentí Oviedo
serà el nou
gerent de
l’Institut de
Cultura
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