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GALERIA D’ART

Trama exhibeix 
les últimes obres 
de Toni Catany 
La galeria Trama exhibeix Altars 
profans, 25 fotografies de bode-
gons formats amb objectes pecu-
liars de l’última sèrie realitzada 
pel recentment desaparegut To-
ni Catany. Vuit de les imatges es-
tan editades en platinotípia, una 
tècnica especialment apreciada 
per Catany i els col·leccionistes. 
La mostra, preparada encara pel 
fotògraf mallorquí, és la primera 
després de la seva mort i és per ai-
xò que s’ha convertit en un home-
natge pòstum a l’artista. 

ANUARI DE LA SGAE

Pablo Alborán, 
líder de vendes 
el 2012
Dos discos de Pablo Alborán, Tan-
to i En Acústico, van situar el can-
tant com a líder de vendes el 
2012, segons l’anuari de la SGAE. 
Alborán va superar Alejandro 
Sanz, que amb el seu àlbum Con 
la música no se juega va quedar en 
tercer lloc. Dels deu artistes pri-
mers del rànquing de vendes set 
són espanyols. Bruce Springste-
en i Adele són els cantants estran-
gers que figuren al Top 10.

AL NOVEMBRE

BCN dedica 
un festival a la 
novel·la històrica
Seguint el model de la setmana 
BCNegra, de l’11 al 16 de novem-
bre se celebrarà la primera edició 
de les jornades Barcelona Novel·la 
Història, al Born Centre Cultural. 
En el marc d’aquest festival, amb 
el tricentenari del 1714 com a te-
ma central però no exclusiu, s’en-
tregarà per primera vegada el 
premi internacional Barcino de 
novel·la històrica a la novel·lista 
britànica Lindsey Davies.

Tot desmuntant Espriu
3El CCCB converteix en un espectacle visual les diverses facetes d’Espriu 

ERNEST ALÓS
BARCELONA

A
l’última sala de l’exposi-
ció, el recorregut s’acaba 
amb un llibre dedicat per 
Salvador Espriu al seu ger-

mà: «Noi, m’he convertit en una pa-
tum», li confessa. A desmuntar la pa-
tum (revelar la biografia, mostrar-lo 
tal com era més enllà de la màscara i 
exhibir, a través de la fotografia, 
com la va construir, a aprofundir en 
altres facetes més enllà de la del poe-
ta nacional, a tafanejar en la seva irò-
nica correspondència) s’hi dedica la 
gran exposició de l’Any Espriu, He 
mirat aquesta terra, amb guió original 
de Xavier Bru de Sala i executat per 
Julià Guillamon i que demà obre les 
portes al públic al CCCB.

LES CLAUS D’ESPRIU 
3A partir de la imatge del jardí de 
cinc arbres (el pati de la casa 
d’Arenys), la primera part de l’expo-
sició recrea les claus de la biografia 
d’Espriu. Els seus acomodats orígens 
familiars (una rara pel·lícula el mos-
tra, inquiet i rialler, als 9 anys), l’im-
pacte de la malaltia en la seva vida i 
obra (xarampió, corea de Hunting-
ton, septicèmia i tuberculosi van aca-
bar amb la seva salut, amb la vida de 
dos dels seus germans i amb la del 
seu pare, cosa que el va condemnar a 
treballar durant 20 anys de passant i 
enterrar la seva carrera acadèmica), 
les bases reals de Sinera (els dibuixos 
satírics del seu pare, que revelen 
l’origen de la seva escriptura nino-
tesca), la seva experiència università-
ria, la commoció de la guerra civil 
(«vaig patir pels uns i pels altres; jo 
em sentia un tercer», confessa en 
una entrevista) i el dolor i el remordi-
ment, que va arrossegar tota la seva 
vida, per la mort de Rosselló-Pòrcel.

EL POETA NACIONAL 
3 «La imatge de poeta nacional ha es-
tat sempre el més important, però he 

volgut compensar-la. No m’he estès 
en el seu paper en el debat polític de 
la transició. Perquè Espriu en va ser 
una víctima, políticament i literària-
ment. Als anys 60 i 70, amb les adap-
tacions teatrals de l’Escola d’Art Dra-
màtic Adrià Gual i les composicions 
de Raimon es va popularitzar i va ar-
ribar al públic amb la varietat de re-
gistres que realment el representa. 
Però als 70 i 80 es va llegir d’una ma-
nera unidimensional i va tenir un 

protagonisme polític que va fer que 
quedés oblidat quan van canviar els 
vents», explicava ahir Julià Guilla-
mon. Per il·lustrar aquesta imatge 
pública d’Espriu, l’exposició mostra 
l’evolució a través dels seus retrats 
fotogràfics («he intentat trencar 
aquella imatge estatuària», diu Gui-
llamon) i, un motiu més perquè la vi-
sita o visites hagi de durar hores, un 
muntatge imprescindible de les en-
trevistes de Josep M. Espinàs, Joaquín 
Soler Serrano, Joaquim Maria Puyal i 
Mercedes Milà. 

UNA EXPOSICIÓ MOLT VISUAL 
3 Una porció notable de l’exposició 
gira al voltant de les adaptacions te-
atrals de les obres d’Espriu, amb els 
acolorits figurins de Fabià Puigser-
ver per a la Primera història d’Esther i 
les impactants escenografies de 

Cardona Torrandell per a Ronda de 
mort a Sinera. I, com és habitual al 
CCCB, els audiovisuals prenen el 
protagonisme a les vitrines. Com 
una animació sobre 12 dels seus per-
sonatges principals, un altre de de-
dicat a la seva relació amb Rosselló-
Pòrcel, a la influència de la càbala 
(objecte d’una exposició monogràfi-
ca que es veurà al TNC), a l’hostilitat 
entre ell i Josep Pla... «S’aconsegueix 
que Espriu arribi a través de tots els 
sentits, sense que s’hagi de fer un 
gran esforç de lectura si no és per re-
forçar el seu significat», opina Xavier 
Bru de Sala.

ESPANYA I RAIMON: SILENCIS 
3L’exposició passa de puntetes sobre 
un dels debats que deixa l’Any Es-
priu, en el qual s’ha incidit més en 
l’Espriu desenganyat d’Espanya que 
no pas en l’iberista de La Pell de Brau. 
De fet, es reprodueix la carta a Coro-
minas en la qual, el 1963, ja conside-
rava que el diàleg era inútil (però no 
la seva conferència del 1981 en la 
qual insistia a establir ponts). Però, 
per un altre costat, un curt sobre l’in-
cisiu conte Els subalterns, en què un 
empresari no paga als seus empleats 
però els consola dient que tot s’arre-
glarà quan siguem independents gai-
rebé tanca l’exposició... Una de freda 
i una de calenta. I encara que el co-
missari executiu de la mostra mani-
festa més interès per la difusió de 
l’obra d’Espriu a través del teatre i la 
música (una pantalla projecta una re-
laxada entrevista amb Raimon), a 
l’exposició, tal com es va presentar 
ahir, encara inacabada, no hi sonen 
els poemes musicats pel cantautor. 
Així que es fa inevitable acabar passe-
jant per l’exposició posant música 
mentalment al seu 
títol, He mirat aques-
ta terra. H

L’EXPOSICIÓ ‘HE MIRAT AQUESTA TERRA’ OBRE LES PORTES DEMÀ

33 Audiovisual a partir del conte ‘Els subalterns’, d’‘Ariadna al laberint grotesc’.

DANNY CAMINAL

33 Joan Miró i Salvador Espriu.

FRANCESC CATALÀ-ROCA

Diversos audiovisuals 
exploren els personatges 
del poeta i la seva relació 
amb la càbala, Pla i 
Rosselló-Pòrcel

Vegeu el vídeo d’aquesta 
notícia amb el mòbil o 
a e-periodico.cat


