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BARTRIAN(N)A

E
nguany s’acompleix el
centenari del naixe-
ment d’Agustí Bartra,
un altre dels escrip-
tors majors que l’es-

quifidesa cultural nostrada no
ha fet prou visibles. El Centre
d’Arts Escèniques de Terrassa
ha encetat l’efemèride amb Bar-
trian(n)a, un delicat muntatge
que es presentava dilluns al Te-
atre Alegria. L’espectacle convo-
ca una expressiva tria de textos
de Bartra i d’Anna Murià esquit-
xada amb cançons de Miquel Pu-
jadó, responsable de la drama-
túrgia, que posen melodia a poe-
mes pòstums de Bartra i que el
cantautor interpreta acompa-
nyat per un fresc conjunt musi-
cal. Bartrian(n)a s’enfila amb el
motiu de dos actors que bus-
quen informació sobre els home-
natjats, l’un, Josep Minguell,
amb cert escepticisme i distàn-
cia irònica, l’altra, Àngels Poch,
amb més entusiasme. La discus-
sió permet la intervenció dels es-
criptors evocats: un sobri Lluís
Soler incorpora Agustí Bartra
amb el capteniment i la fermesa
que convé, mentre que Rosa Ca-
dafalch fa una càlida i vivaç
Anna Murià.

Vaig conèixer Anna Murià el
juny de 1997, quan preparàvem
amb Montserrat Palau un estu-
di sobre el teatre de Rodoreda.
Tenia 93 anys i jo no havia cone-
gut mai una dona amb una lli-
bertat de pensament semblant i
uns ideals de tanta coherència,
que, units a una admirable vita-
litat, ens la situava en una altra
galàxia: la dels intel·lectuals de
la República que el criminal fei-
xisme va estroncar. Ens va rebre
al piset de Terrassa, la ciutat que
els havia acollit al retorn de
l’exili mexicà. Malgrat deixar-hi
els seus fills, mexicans de naixe-

Àngels Poch i Josep Minguell formen part del repartiment d’aquest muntatge homenatge, amb música de Miquel Pujadó ■ FOCUS

ment, i tantes amistats van tor-
nar per una cívica vocació de
servei al país. Un país, Catalu-
nya, que “va viure tant de temps
de genolls que ara no gosa ser
ella mateixa, ha renunciat a re-
trobar la seva veu”, com escrivia
Bartra, i reblava: “un país petit i
mesquí, una fàbrica de patums”.
Malgrat la més que plausible de-
cepció de constatar fins a quin
punt el franquisme havia agrisat
la vida en aquest racó d’Europa,
també va experimentar una
nova empenta creadora, frenè-
tica, amb alguns significatius re-
coneixements a la seva obra,

fins i tot la teatral, gràcies a
Feliu Formosa.

L’espectacle va destriant el
perfil humà del sòlid tàndem
Bartra-Murià, la seva peripècia
vital i literària, des de la conei-
xença a l’exili francès fins a les
seves tres dècades a Mèxic, on
van deixar una empremta ines-
borrable. I el regrés al corral en-
xubat on, malgrat tot, un gall
cantava al parc de Vallparadís
en la fonda mitjanit, esplèndid
fermall que tanca l’espectacle en
un cant coral emotiu i potent.

El recital resulta, doncs, una
acurada aproximació a la vida i

obra del matrimoni d’escriptors,
i un bon tast de la poesia bartria-
na, d’una empenta tel·lúrica i
amb colpidores imatges d’eleva-
da inspiració i profunda alena-
da. Un tast de vocació divulgado-
ra, ben escortada per les can-
çons i els interludis musicals,
que conviden a una empresa
més ambiciosa: el muntatge d’al-
guna obra dramàtica com La
noia del gira-sol que el poeta va
encomanar a Anna Murià que
fes el possible perquè es repre-
sentés. L’any Bartra ho hauria
de fer possible. Ens posem les
piles? ■

El recital resulta
una acurada
aproximació
a la vida i obra
de Bartrà-Murià
i un bon tast de la
poesia bartriana

Teatre

@Deixar anar els llebrers.
Només fins diumenge teniu
la possibilitat de deixar
anar els llebrers sobre la ir-
resistible Cristina Cervià,
protagonista de l’obra de
Spregelburd Lúcid, que
han reposat a la Sala Bec-
kett després d’endur-se
dos premis de la crítica de
Barcelona (millor actriu i
millor text). Un text inquie-
tant, amb temporalitats en-
creuades i realitats simultà-
nies, que acara una família
a un estrany procés de re-
pensar el passat i qüestio-
nar el present. Amb uns di-

àlegs imparables, plens
d’humor i de càustica aci-
desa, Spregelburd, autor i
director de la hipnòtica es-
cenificació, aconsegueix
atrapar el públic en un au-
tèntic fil d’Ariadna i arros-
segar-lo sense pietat pel la-
berint de la representació.

@ Les capes de la realitat.
Una obra plena d’incerte-
ses i giragonses que esti-
mulen l’imaginari de l’au-
diència i l’acaren a un
constant qüestionament
de la realitat, sobretot
quan aquesta és assetjada

per un somni lúcid. La Cer-
vià, en el millor paper de la
seva vida, domina la funció
de dalt a baix, ben escorta-
da per Oriol Guinart, el
jove que ha après a contro-
lar els seus somnis, per
Meritxell Yanes, la germa-
na que torna amb sorpre-
nents reclamacions, i per

David Plana. Tot plegat
amb una refulgent traduc-
ció al català de Pere Puig.

@Aparentar és ser? L’últi-
ma peça de Gerard Váz-
quez, Quid pro quo, també
fins diumenge al Versus Te-
atre, té alguna cosa d’aques-
ta teatralitat argentina que
Spregelburd i Daulte han in-
troduït a casa nostra, on la
veritat no acaba de ser el
que sembla. Esclar que
l’acció s’esdevé en el con-
text del Carnaval, una festa
de capgiraments on aparen-
tar és ser, en un espai comú

com un bar, on poden coin-
cidir tot de desconeguts que
poden fer creure als altres
que són el que no són. L’últi-
ma peça de Vázquez, que va
guanyar el premi Recull de
teatre, és menys eficaç en
escena que sobre el paper,
tot i que la direcció és del
mateix dramaturg.

@Mentida i intercanvi. El
títol llatí ja significa això:
prendre algú per qui no és
o bé donar una cosa a
canvi d’una altra, els dos
eixos que centren l’argu-
ment de la peça i que alho-
ra són els mecanismes en
què es basa el teatre i l’art.
Els personatges expliquen
els seus crims, veritables o
falsos, i en el relat definei-
xen el seu tarannà. A des-
tacar el personatge que in-
corpora amb elegància Àn-
gels Aymar, un misteriós
venedor de passos per ca-
minar enlloc.
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