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OT CUINANT POE és un recital de 
poemes d’Edgar Allan Poe traduït al 
català per Marcel Vilarós.  Aquesta 

lectura poètica pretén apropar Poe, no només 
a lectors de poesia, sinó també a tots aquells 
que, coneixent les narracions extraordinàries 
de l’escriptor, desconeixen, en part, la música 
dels seus versos. 
 

 

quest recital  està concebut com les converses de sobretaula 
que tenen els amics després d’un bon dinar de celebració. 

Qui no ha participat explicant anècdotes, acudits, cançons, 
monòlegs entre riures, jocs de mans, lectures i xafarderies després 
d’haver-se cruspit una bona foundie regada amb xampany francès i 
un bon vi, també francès? Jo sóc un expert en aquests rituals. 
Recordo nits de Sant Joan i nits de cap d’any, entre moltes d’altres, 
que han estat  les més felices que recordo. Amants de Baco 
compartint experiències personals que només es poden expressar 
utilitzant les paraules ben trobades de grans compositors del 
llenguatge, sigui quin sigui, no només el literari. 

I ara, curiosament, mentre escric aquest full penso que no és casual 
aquesta proposta. 

Imagino unes taules ben parades i al seu centre, magnificant l’altar, 
 una ampolla de vi envoltada de calzes a punt de ser batejats amb el 
caldo de la sang d’un bon raïm. Un grup de comensals expectants. Els 
cinc sentits  es preparen per participar en un recital de poemes d’un 
autor que ens parla del més enllà, de dimonis i àngels, infants 
enamorats, ombres de lluna, de palaus encantats i ciutats 
submergides, fantasmagòries, utopies i altres misteris!   

L’única raó que puc tenir per oferir-vos aquest recital POE(tic) és 
l’enyor d’aquell temps passat i el sentiment d’amor, que encara em 
posseeix, cap a grans amics que no tornaré a veure mai més. No sé 
fer-ho d’una altra manera per a tenir-vos a prop. Per què vau 
emprendre aquest llarg viatge sense el meu permís?  

Poe no ens parla de la mort en els seus poemes, ens parla de l’amor 
més enllà de la mort. 

Va per vosaltres Mercè Lleixà i Jordi Dauder. Vosaltres també hi sou 
en aquesta festa. 

 

     Lluís Elías 30 d’Octubre 2017 
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UI PERSEGUEIX A QUI?  

La raó de la lectura.  
  
 
 
 

els contes de Poe als poemes del poeta.  

Fa uns quants anys, molts, em vaig aficionar a llegir 
històries de terror i vaig començar per Poe. Després van 
seguir altres autors: Guy de Maupessant, H.P. Lovecraft, 

José Luís Borges, Mérimée...  

Fa també uns quants anys, molts, el meu mestre d’interpretació 
teatral, Josep Anton Codina em va motivar a llegir els poemes de Poe. 
I així ho vaig fer però vaig percebre que les traduccions en castellà 
no es corresponien amb la música dels poemes originals en anglès. 
Vaig trobar una traducció al català de Xavier Benguerel i, tot i que 
és molt correcte, em va produir el mateix efecte.  

Mentre que l’obra en prosa d’Edgar Allan Poe ha tingut la sort a 
l’hora de la traducció, la seva poesia no ha tingut les mateixes 
oportunitats.  

Un misteri. I em vaig arriscar a introduir-me dins seu.  

Fa uns quants anys, deu o quinze, vaig demanar ajuda a un bon amic 
meu; en Marcel Vilarós i ell es va encarregar de resoldre´l.  

La traducció de Marcel Vilarós s’apropa a la poesia de Poe més del 
que jo hagués imaginat. Molts traductors l´avalen.  

Fa uns quants anys, sis o set, que treballo els poemes amb alumnes 

del Col·legi de Teatre de Barcelona i a El Galliner, centre de 

formació teatral de Girona. Ho faig en forma de cor buscant la 
teatralitat de cada un d’ells. És a dir, per a trobar l’atmosfera 
adequada de cada poema utilitzo les diferents maneres que molts 
directors de corals fan servir.  

Com a conclusió diré que la musicalitat de Poe ha estat ben entesa 
per en Marcel Vilarós i que la meva feina amb alumnes ho constata.  

I aquí els teniu.  

Si el misteri de Poe no està resolt, com a mínim ens hi hem apropat 
molt.  

Digueu-me insensat.  
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raduir Poe al 
català  

 
Extret del pròleg Poesía Completa d’Edgar Allan Poe traduït 
al castellà per María Cóndor y Gustavo Palaquera. Edición 
bilingüe. Editoral Hiperión. 2010 

(...) La poesía de Poe traducida al francés por Baudelaire primero, y 
Mallarmé derspués, vertireron al francés parte de sus poemas, pero se 
limitaron a transcribirlos en prosa, abrumados sin duda por la 
imposibilidad de reproducir en su idioma las ricas sonoridades del 
original inglés. 

(...) transcribir a nuestro idioma con la mayor fidelidad posible, al 
menos al sentido y a la letra, ya que no a la música y al ritmo, 
elementos clave en la poesía de Poe y, por desgracia, en gran parte 
intraducibles. 

(...) Traducir poesía supone asumir un cierto fracaso; en el caso de 
Poe, un fracaso mayor de lo habitual, dada la imposibilidad de 
reconstruir en nuestro idioma los elementos melódicos y rítmicos de 
sus textos. Pero tiene algo de triunfo, o al menos de servicio, en 
cuanto hace posible a quienes desconocen el idioma original la 
lectura de sus obras que, sin esta labor, les estarían vedadas. 

Fa poc que vaig comprar la Poesía completa de Edgar Allan Poe 
traduïda per María Condor y Gustavo Falaquera. El seu curt pròleg 
explica a la perfecció, per això l`he escrit, les dificultats que Marcel 
Vilarós es va anar trobant durant la traducció. 

En canvi, com diuen els traductors, ara podem tenir la poesia de Poe 
al català. Sigui benvinguda. 

T 
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L PIPISTRELO I LA 

CUINA DE 

DECONSTRUCCIÓ 

 
esprés d’un llarg temps experimentant a les nostres cuines 

amb aquells aliments que creiem que són els més saludables 

per a viure millor: els sentiments propis de la condició 

humana,  els xefs més importants del nostre país: en Ramón Micó, en 

Dani Morcillo, la Montse Ribadellas, en Jordi Ra, l’Alícia Verdés, 

en Toni Vives, i jo mateix, el Pipistrelo, hem creat un ampli menú de 

degustació on es pot assaborir el color de les nostres vides, amb 

mesura, sense arribar a l’extrem de convertir els sentiments en 

pornografia emocional. 

Aquesta proposta gastronòmica consta de 18 plats que tenen en 

compte l’estat anímic del comensal, és a dir les kilo calories que el 

nostre cor necessita per enfrontar-se a la vida quotidiana sense por. 

Es a dir, el que proposem és menjar per les orelles, assaborir el plat 

pels ulls, redimensionar l’hemisferi dret i esquerre del nostre primer 

cervell i digestionar pel nostre segon cervell; el budellam, amb la 

intenció de que la nostra copro sigui cremosa. Ni aigualida, ni dura, 

ni explosiva; cremosa. 

El menú consta d’uns entrants, un primer plat, un segon, els postres i 

un cafè. 

El nostre enginyer culinari, el Pipistrelo, ha creat una deconstrucció 

acústico-fonètica dels diversos sons que produeixen les aleacions amb 

les que estan fabricades tot tipus de campanes des de les més petites a 

les més grans. Aquesta deconstrucció l’ha anomenat tintinabuleishon. 

En definitiva és una deconstrucció de una vida sencera..  
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STRUCTURA DE LA 
LECTURA  
 

 

LES CAMPANES.  

Edgar Allan Poe va escriure el poema en quatre estrofes. Cada 
estrofa parla d’una campana (la d’argent, la d’or, la de bronze, la de 
ferro) que simbolitzen quatre etapes de la vida de l’home. La 
d’argent; el naixement. La d’or; la joventut, l’amor, les núpcies, 
l’esperança. La de bronze; la maduresa, la vellesa, el desconsol, el 
desencant, el terror al sentir propera la mort. La quarta campana; la 
campana de la mort.  

Es podria dir que LES CAMPANES és un conjur a la vida.  

Així doncs els estadis Naixement, joventut, maduresa i mort 

mantindran correspondència amb poemes sel·lecionats.  

Entre una campana i una altra es llegiran pensaments de Poe (teoria 
de la composició) i Baudelaire (Pensaments sobre Edgar Allan Poe)  

 

 

 

E 
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ENÚ de  

DEGUSTACIÓ POÈ(TICA) 
 

ENTRANTS 
1. Primera campana : El 

naixement. 
Color de plata amb guarnició de 

sons dolços. 

2. El cuc vencedor. 
Platet de cucs al gust d’eucaliptus. 

3. Sol. 
La saviesa insensata farcida de 
monstres nocturns després d’una 

turmenta. 
 

4. La utopia. 
Horitzó de platja cuinat amb la 

pinta que fan servir els àngels per 
pentinar-se el cabell. (Suplement 
al gust) Adob d’ ombra de lluna 

malèvola. 

 
 

 
 
 
 

PRIMERS PLATS 
5. Segona Campana. La 

joventut. 
Or cuinat banyat amb la 

líquida eufonia del cant de 
tórtora. 

6. Annabel Lee. 
Amor d’infància. 

7. Eulalie. 
Amor de joventut. 

8. Balada Nupcial. 
Amor feliç i boig. 

 
 
 
 
 

M 
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SEGONS PLATS 
9. Tercera campana: La maduresa. 

Foc cuinat a foc lent. 

10. El més feliç de tants moments. 
Llàgrimes al punt de sal. 

11. Per l’Annie. 
Amor fugit. 

12. El Palau encantat. 
Conte arrebossat de riures i somriures sense so. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

POSTRES 
13. Quarta campana: La vellesa. 

Color de ferro amb guarnició de tristesa. 

14.La ciutat del mar. 
Onades de mar brau cuinades a la sal. 

Bombolles de sospirs amb un suplement de 3 
petons. 

15. Somiem un són somiat. 
Sorra cremada amb pols de vidre. 

16. El corb. 
Never more. Cuina de ciència oculta. 

 
17. Les ànimes dels morts. 

Misteris al vapor. 
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ARACTERÍSTIQUES DE 

L’ESPAI 

La característica primordial del recital de poemes “TOT CUINANT 

POE” és la proximitat al públic i per tant  l’intimisme.  

L’espai on es desenvolupa el joc dramàtic no admet la quarta paret.  

Una part d’aquest és el lloc on seu l’espectador: unes cadires al 

voltant d’una petita taula i on es pot prendre alguna beguda. L’altre, 

és el lloc on es recita; lloc que pot variar segons el poema.  

El el xef (narrador) que presenta els diferents plats (poemes) es mou 

entre els espectadors i parla directament amb ells. 

Per la seva proximitat, i amb la intenció de que el contacte amb 

l’espectador i les atmosferes que envolten els poemes no es dilueixin, 

no es creu oportú un màxim d’assistència 40 persones (50 seria el 

màxim) 

És per això que si el recital es fa en un teatre es pugui disposar 

només de l’escenari i situar-hi tant el públic com els actors a dalt.  

La il·luminació és mínima, per tant es podrà disposar dels focus del 

teatre en la seva mínima expressió. Són els mateixos actors els qui 

il·luminen l’espai amb llanternes. 

En els supòsit que el recital no es fes dalt d’un escenari, seria la 

mateixa companyia la que es faria càrrec dels focus a utilitzar i 

seran els mateixos actors els que s’encarregaran de la seva 

manipulació.   

C 
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ITXA ARTÍTICA
 

 

 

 

Traducció Poemes : Marcel Vilarós. 

Dramatúrgia : Lluís Elías 

Direcció: Lluís Elías - Toni Vives 

Actors: 

Lluís Elías 

Ramon Micó. 

Montse Ribadelles. 

Jordi Ra. 

Toni Vives. 

Alícia Verdés. 

Música. Dani Morcillo. 

Disseny. Ignasi Blanch. 

 

Contacte:  

 Lluís Elias | 679476985  | elpipistrelo@gmail.com 

 Ramon Micó | 627303371 | ramon.mico.v@gmail.com 
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