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PORTEM ELS MILLORS POETES
DEL SEGLE XX A LES ESCOLES

“Vull que l’escola del meu
poble rebi la col·lecció”

“La poesia em va
començar a interessar a
través dels cantautors
catalans durant el
franquisme. Ara entre els
meus poetes de capçalera
hi ha Màrius Torres,
Miquel Martí i Pol i Joan
Margarit. Quan vaig veure
les obres i els poetes que
formaven part de la
col·lecció Els millors
poetes catalans del segle
XX vaig decidir
subscriure-m’hi. Podré
tenir un gran nombre d’obres de diferents poetes
sense haver-me d’amoïnar per trobar-les. Vull que
rebi la segona col·lecció l’escola del meu poble: el
CEIP El Cèrvol de Cervià de les Garrigues”.

RAMON RUÉ
VOL FER ARRIBAR LA COL·LECCIÓ A LES GARRIGUES

“Vaig descobrir
la poesia a l’escola”

“És una bona oportunitat
per conèixer la poesia del
país i per reunir els
poetes més destacats, i
una iniciativa excel·lent
per difondre la cultura.
Estudio filologia catalana
i, per tant, he llegit molta
poesia, però la vaig
descobrir a l’escola,
sobretot al batxillerat.
Vull regalar la col·lecció a
l’institut de Sils. Vaig
estudiar a l’institut de

Santa Coloma de Farners, però allà ja la tenen. A Sils
encara no la tenen i, a més, han obert l’institut fa
poc i és important que tinguin una biblioteca”.

GEMMA PERA
ESTUDIA FILOLOGIA I REGALA LA COL·LECCIÓ A L’INSTITUT DE SILS

“Per llegir poesia
necessito tranquil·litat”

Llegeixo poesia
esporàdicament, potser
perquè per fer-ho
necessito tranquil·litat,
trobar un moment dolç, i
m’és difícil perquè
sempre vaig de bòlit. El
primer poema que
recordo haver-me après
de memòria és L’enyor de
demà, de Joan Salvat
Papasseit, i devia tenir
entre 12 i 13 anys.
M’agradaria que l’ARA
enviés la segona col·lecció al CEIP Sant Nicolau de
Canyelles, que és l’escola dels meus nebots.

LAIA MARBÀ
REGALA LA COL·LECCIÓ A L’ESCOLA DELS SEUS NEBOTS

REGALA’T POESIA
REGALEM-LA A LES ESCOLES

Informa-te’n al 902 570 941
elsmillorspoetes@ara.cat
www.elsmillorspoetes.cat

Cent anys de la primera gramàtica fabriana
J.N.

BARCELONA. L’any 1912 Pompeu
Fabra (1868–1948) va escriure
Gramática de la lengua catalana,
considerada l’obra que inicia la tra-
jectòria del filòleg català com a gra-
màtic i a la vegada enceta el camí de
modernització de la llengua. Ahir al
vespre se’n va commemorar el pri-
mer centenari al Palau de la Gene-
ralitat. Presidit pel conseller de Cul-
tura, Ferran Mascarell, l’acte va
comptar amb la participació del
president de l’Institut d’Estudis Ca-
talans, Salvador Giner, el president
de la Secció Filològica de l’IEC, Isi-
dor Marí, la directora general de Po-
lítica Lingüística, Yvonne Griley, i,
finalment, el curador de les obres
completes, Jordi Mir.

La commemoració i l’homenatge
a Fabra van servir també per presen-
tar el vuitè volum de les seves Obres
completes, editades per Proa des de
l’any 2005. La novetat és que hi ha la
correspondència del filòleg entre el
1902 i el 1948. El volum recull 516
cartes: 400 van ser escrites pel ma-
teix Fabra i 116 són de personalitats
de la seva època, com Joaquim Ca-
sas-Carbó, Jaume Massó i Torrents,
Miquel de Garganta, Antoni Maria
Alcover, Josep Pous i Pagès i Joan
Coromines, entre d’altres.

La temàtica de la correspondèn-
cia se centra en bona part en el de-
bat sobre aspectes lingüístics i cons-
titueix una gran aportació al conei-
xement de l’evolució sociolingüísti-
ca i històrica del català durant la
primera meitat del segle XX.e

COMMEMORACIÓ

El vuitè volum de les Obres
completes de Fabra. M. AMENGUAL / ACN

TEATRE

La Sala Beckett fa
seure la família al divan

La Sala Beckett tanca el seu cicle
de teatre italià amb dos muntatges
sobre les relacions familiars i la
dificultat per comunicar-se. Demà
s’estrena el primer, La festa, un
espectacle en català i italià.

sala el 14 de novembre. Els argu-
ments de les dues obres farien sali-
var Pedro Almódovar. A la primera,
Spiro Scimone converteix la celebra-
ció d’un aniversari de noces en una
lluita de poder. A l’altra, Antonio Ta-
rantino ha escrit el riu de paraules
que un pare recita mentre espera
que acabin de fer l’autòpsia al seu fill.
El noi era travesti i es prostituïa. Per
acabar-ho d’adobar, la dona també
es va treure la vida i la filla gran fa
temps que els va abandonar.

Els directors dels dos muntatges,
el veneçolà Orlando Arocha i el cata-
là Jordi Prat i Coll, no han temut
l’excés de costumisme i la falta de re-
alisme dels textos, i en serviran la se-
va pròpia lectura. Arocha ha donat
caràcter de ritual als fets quotidians
del matrimoni i el fill que protago-

nitzen La festa i Prat i Coll està deci-
dit a explotar la volada poètica del
text de Vespres de la Beata Verge
amb la comicitat de l’actor Oriol Ge-
nís. “Vull que els espectadors surtin
reconfortats, feliços, però no igno-
rants”, assegura Prat i Coll. Tot i les
diferències, als dos textos “la família
apareix com un espai constrenyedor
de la realització dels desitjos ocults
dels personatges, i els impossibilita
realitzar les seves vocacions”, expli-
ca Toni Casares, el director de la Sa-
la Beckett.

Orlando Arocha és un dels direc-
tors amb més prestigi de l’Amèrica
Llatina. Un dels trets característics
del seu teatre és la combinació de
diferents llengües en un mateix
muntatge. La festa no n’és una ex-
cepció. L’actriu italoveneçolana Di-
ana Volpe actua sobretot en català,
i també en italià. Quimet Pla, que in-
terpreta el seu marit, diu el text en
català i Rafa Cruz, un actor veneço-
là establert a Catalunya, fa el paper
del fill tant en català com en italià.
El muntatge es va estrenar a Vene-
çuela i s’ha pogut veure recentment
al Centre d’Arts Escèniques de Ter-
rassa, on la companyia va poder
comprovar que el públic responia
bé a la barreja lingüística.e

ANTONI RIBAS TUR
BARCELONA. La família i la comuni-
cació, d’una banda, i la impossibilitat
d’entendre’s amb l’altre, de l’altra,
són dos temes literaris universals i
els pilars dels dos pròxims muntat-
ges que acollirà la Sala Beckett. El te-
atre de Gràcia tanca el seu cicle de te-
atre italià contemporani amb La fes-
ta, de Teatro de Contrajuego, que
s’estrena demà, i amb el monòleg
Vespres de la Beata Verge, de Cen-
taure Produccions, que arribarà a la

Diana Volpe interpreta a La festa una dona italiana casada amb un català, Quimet Pla. LA FOTOGRÁFICA

El teatre de Gràcia presenta les obres
‘La festa’ i ‘Vespres de la Beata Verge’


