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Poemes des del fons del cos
 La periodista Txell Bonet presenta els seus poemes en una sala

d’una casa particular de Cabrianes, en un acte organitzat pel Konvent
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a proposta era tan atrevida com curiosa. Un
grup de persones són
citades un dimecres al
vespre en una casa particular de
Cabrianes. Pugen ﬁns a la tercera
planta i allà s’apleguen al voltant
d’una llar de foc. Cadires, un sofà
i coixins a terra, cadascú pren posició on se sent més còmode. Al
fons de la sala, una barra de bar. Tot
plegat recrea un espai íntim i acollidor que més tard es convertirà en
l’escenari d’una representació de
poesia performàntica a càrrec de
la periodista i dinamitzadora cultural Txell Bonet.

L

Passades les 9 del vespre, la
protagonista de la vetllada apareix
a escena amb un vestit vermell d’allò més pintoresc que ella mateixa
ha cosit per tunejar-lo. Porta els cabells recollits amb una cinta catalana. Amb una mà agafa el micro
i amb l’altra unes tisores. Es tracta que surtin voluntaris del públic
disposats a retallar algun tros del
seu vestit per descobrir els poemes
que Bonet hi porta amagats. Per tot
el seu cos s’escampen les peces que
ha recopilat al llibre ¡Detente, bala!
Alguns poemes els va llegir a
duo amb la persona que li havia retallat el vestit, d’altres sola. Alguns
eren en català, d’altres en francès.
Varietat d’idiomes, com varietat en
la manera com els voluntaris van
tallar els trossets del vestit. «Mai
ningú havia estripat la roba en

comptes de tallar-la», va exclamar Bonet, que durant les lectures
va estar acompanyada dels músics
Jonny Owens i Florian Dumitru.
L’últim voluntari que va voler descobrir un poema va ser Eduard Finestres, impulsor d’aquesta vetllada, organitzada pel Konvent de
Cal Rosal. «Esperem poder organitzar actes com el d’avui més sovint i no haver de limitar les activitats del Konvent a tan sols a
quatre dies l’any», va explicar.
Després del recital poètic, es
van apartar les cadires i la sala es
va convertir en una pista de ball per
escoltar l’electroblues dels canadencs Essaie Pass, que van fer parada a Cabrianes aproﬁtant la seva
gira europea. Una doble oferta
cultural en una mateixa nit i en un
ambient com a casa.

La periodista Txell Bonet, dimecres, en un moment de l’actuació

AJUNTAMENT
DE CASTELLNOU
DE BAGES
ANUNCI
Aprovat inicialment el projecte de reglament del Servei d’Arxiu Municipal, per acord del
ple de l’Ajuntament adoptat en sessió del dia 27 de novembre de 2013, se sotmet a
informació pública pel termini de trenta dies, comptat des del dia següent al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya o en la premsa periòdica.
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències
municipals per tal que es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.
Castellnou de Bages, 29 de novembre de 2013
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