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teatre
francesc foguet i boreu

Els treballadors de la cul-
tura catalana van expres-

sar, majoritàriament, el seu 
suport al referèndum d’au-
todeterminació de l’U d’Oc-
tubre. Recuperats de l’ensurt 
per l’onada repressiva de 
l’Estat espanyol, contribuei-
xen ara a defensar els drets 
fonamentals, amenaçats fins 
a extrems insòlits en una de-
mocràcia, i a fer efectiva la 
República catalana guanya-
da a les urnes. Els col·lec-
tius que en formen part són 
heterogenis i diversos, però 
en l’àmbit de les arts escèni-
ques un dels més dinàmics 
és Teatre amb R (de Repú-
blica), una associació civi-
cocultural constituïda al Te-
atre Poliorama de Barcelona 
el 17 d’octubre del 2017. 

Hereva del Teatre pel Re-
ferèndum, la nova entitat 
es proposa lluitar per la de-
mocràcia i la llibertat d’ex-
pressió, reclamar l’allibera-
ment dels presos polítics i el 
retorn dels polítics exiliats, 
i cooperar, des de les arts es-
cèniques, en la concreció i 
consolidació d’una Catalunya lliure. N’és 
el president Joan Lluís Bozzo, i la vice-
presidenta, Pepa Arenós. En la junta di-
rectiva hi ha també Frank Capdet, Jaume 
Comas, Josep Porta, Carme Sansa, Enric 
Majó, Montserrat Miralles, Roser Bata-
lla i Carles Arquimbau. Entre la trentena 
llarga de membres de l’associació hi figu-
ren també Pilar Aymerich, Araceli Bruch, 
Sergi Mateu o Mont Plans.

Teatre amb R ha participat, des del 17 
de gener, en la trobada setmanal de can-
taires procedents de corals d’arreu que es 
fa cada dimecres a la plaça del Rei de Bar-
celona per reivindicar la llibertat dels pre-

sos polítics, la tornada dels exiliats i la im-
plementació de la República. Els han fet 
costat amb la lectura de poemes. A més, 
el col·lectiu ha pres part en recitals a Bar-
celona i a diverses ciutats i viles (Caldes 
de Montbui, Cardedeu, Montserrat, Mo-
llet, Puiggraciós, Rubí, Vilassar de Mar). 
Entre altres activitats, també ha acompa-
nyat Toni Albà als jutjats de Vilanova i la 
Geltrú, el 30 de gener, o els dejunadors de 
l’ANC als Caputxins de Sarrià, l’1 de març. 
Amb els CDR, ha col·laborat en el recital 
poètic a la plaça del Rei, el 13 d’abril. Re-
centment, el 26 de juliol, ha intervingut en 
el sopar a la Model “El pa que s’hi dona”.

Un dels actes més emo-
cionants que preparen és 
“Paraula de poeta per la lli-
bertat i la República”, un fes-
tival de poesia —coordinat 
per l’actor Enric Majó— que 
tindrà lloc a la plaça de Sant 
Pere de Berga, el pròxim 9 
de setembre. En l’espai em-
blemàtic de la festa de la 
Patum, s’hi reuniran una 
trentena de poetes dels Paï-
sos Catalans, secundats per 
la Polifònica de Puig-reig. 
L’acte s’emmiralla en el Pri-
ce dels Poetes, el I Festival 
Popular de Poesia Catala-
na que es feu al Gran Price 
de Barcelona el 1970. Ales-
hores hi van llegir poemes, 
entre molts altres, Agustí 
Bartra, Pere Quart, Salvador 
Espriu, Josep Palau i Fabre, 
Joan Brossa o Gabriel Fer-
rater. En aquell mític recital 
s’hi exigia, com en el d’ara, el 
respecte a les llibertats i als 
drets polítics.

Montserrat Venturós, al-
caldessa de Berga per la 
CUP, encausada per haver 
penjat l’estelada a l’ajunta-

ment, donarà la benvinguda al festival. 
Joan Lluís Bozzo presentarà l’acte. S’hi 
recitarà el cèlebre poema “No passareu”, 
d’Apel·les Mestres, i s’hi cantarà El cant 
de la senyera, de Joan Maragall-Lluís Mi-
llet, símbols de la resistència antifeixista. 
No hi faltaran les músiques tel·lúriques 
de la Patum. Els polítics a la presó i a 
l’exili rebran escalf i homenatge. Com en 
el Price dels poetes del 1970, en què Pere 
Quart va llegir solemnement i clarament 
les colpidores “Corrandes d’exili”, a Ber-
ga hi tornarà a retronar —més republicà 
que mai— el crit unànime de “Llibertat! 
Llibertat! Llibertat!”.

Teatre amb R (de República)
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