
EL PUNT | Dilluns, 14 d’abril del 2008 CULTURA -  ESPECTACLES  29

PUBLICITAT

801175-900415Y

De la quinzena de propos-
tes, quasi la meitat corres-
ponen a muntatges escè-
nics a partir de la poesia, la
narrativa i el teatre
d’Agustí Bartra. L’estu-
diós Lluís Solà ha consta-
tat que els quatre volums
de les Obres completes
d’aquest autor, que seria
conegut i reconegut pels
seus conciutadans si ha-
gués viscut en un país i
època diferent a Catalunya
durant els anys de la Repú-
blica i el franquisme, no-
més es troben a les biblio-
teques universitàries i a la
de Catalunya, l’única ex-
cepció és la de Collbató.

Bartra va patir com una
experiència fonamental li-
terària el seu exili, sortint
de Catalunya i vivint du-
rant un temps als camps de
concentració d’Argelers.
Posteriorment, aconsegui-
ria entrar al castell de
Roissy en Brie, on s’esta-

ven altres autors catalans.
Va ser on va conèixer An-
na Murià, la seva dona,
col·laboradora generosa i
soferta a analitzar la seva

obra literària i a donar-la a
conèixer després de la
mort del poeta.

El director de la Institu-
ció de les Lletres Catala-

nes, Oriol Izquierdo, té
clar que els muntatges al
Barribrossa han de ser de
nova creació. Per això,
s’ha optat per descartar

Bartrian(n)a, un muntatge
estrenat la temporada pas-
sada a la Fundació Romea
i que fa unes setmanes es
va veure al Teatre Alegria
de Terrassa. Aquesta peça,
fins ara l’única en format
d’espectacle que recupera
Bartra en el seu centenari,
és el títol de referència
que, per ara, ofereix la Ins-
titució als programadors.

Mentre l’Espai Brossa
aprofita el bon veïnatge
d’institucions com ara el
convent de Sant Agustí, el
Museu Picasso i el CCCB
(que acullen les activitats
del Barribrossa) reprèn el
muntatge predadaista
d’Erik Satie, El parany de
Medusa, una peça que
l’any passat es va veure en
una única sessió al Barri-
brossa. De fet, Bonnín ja
aventura que l’any vinent
hi haurà un muntatge de
Bartra a la temporada de
l’Espai Brossa.

El Barribrossa rescata Bartra de l’oblit
El cicle commemora el centenari del naixement del poeta, que va patir l’exili de la Guerra Civil

Fotomuntatge de M. Àngels Jordà, d’imatges dels camps de concentració, a França.

● El Barribrossa continua fidel a la seva filoso-
fia de «posar llum» a noms oblidats, una obses-
sió de Joan Brossa, comenta el director de l’Es-
pai Brossa, Herman Bonnín. Si en l’edició pas-

JORDI BORDES / Barcelona sada es va destacar l’obra de Josep Palau i Fa-
bre, mort recentment, aquest any el punt de re-
ferència és el poeta Agustí Bartra (Barcelona,
1908 - Terrassa, 1982) en motiu del centenari
del seu naixement. El Barribrossa es concentra

des d’avui i fins diumenge al convent de Sant
Agustí, el Museu Picasso i el CCCB. La Insti-
tució de les Lletres Catalanes posa el referent
amb posades en escena poètiques, narratives i
teatrals del poeta Agustí Bartra.

Josep-Ramon
Bach publica un
recull de peces
teatrals
● Barcelona. El poeta Jo-
sep-Ramon Bach (Sa-
badell, 1946) ha publi-
cat a la col·lecció El
Galliner d’Edicions 62
les 14 peces de teatre de
mirall Diàlegs morals
sobre la felicitat, Premi
Recull de Teatre Josep
Ametller. L’escriptor,
amant d’exposar ac-
cions líriques amb un
punt d’humor i imatges
surrealistes, ha publicat
una desena de llibres
des del 1972. Recent-
ment Edicions de Grà-
fic Set ha recuperat el
seu Reliquiari, un tre-
ball poètic escrit origi-
nàriament el 1973 i que
ara ha reescrit. Bach ex-
plora una poètica bus-
cant referents en altres
disciplines literàries i
artístiques. Per aquest
motiu, ja és habitual la
col·laboració en les se-
ves edicions amb el
pintor Ramiro Fernán-
dez. Bach explora la
tendresa des d’una mi-
rada ètnica i mística
amb una literatura que
sovint parteix de l’ex-
pressió oral. / J.B.


