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'BARCELONA POESIA. SET DIES DE POESIA A LA CIUTAT'

Barcelona es vesteix amb poesia
Carlos González

L'Iristitut de Cultura de Barcelona (ICUB) convo-
ca aquest mes, pocs dies després d~ la gran festa
del llibre en que es converteix la ciutat amb
motiu de la Diada de Sant Iordi, la tercera edició
de Barcelonapaesia.Set diesde poesia a la ciutot. L'orga-
nització daquest certamen, que smaugura el
dímecres 12 i que ha e tat coordinat per Gabriel
Planella i David Castillo, r spon, p r damunt de
tot, a la voluntat d l'ICUB d ..desacralitzar el fet
poé tic, situant-Io en el e ntr de la qu tidianitat
urbana".
Als eix s ternáucs de les dues edicions anteriors,
aquest any se n'bi ha aFegil un de nou: el ele la
rcflcxíó i J'anáhs¡ ele I'acuvuat poética. Així, al
Trdnsilpoi:lic. Poemes al metro, a les diferents Lectures,a
les Performances, als Jocs Florals, al FestivalInternacionalde
Poesic,a les RutesIlrerdriesper I'imagin(lfide la ciutat i a
les activitats programades per entitats privades,
s'hí afegeixen, ara, les JornadesdePoesiai Mestissatge
organitzades per I'Aula de Poesia de la Universi-
tat de Barcelona (UB). Aquestes jornades, que se
celebraran els dies 13 i 14, a partir de les 11 h.,
estan dedicades a l' estudi de les possibilítats de
dívulgacíó i recepció social de la poesia en un
moment de clares transformacions que coinci-

deixen amb un canvi de segle. I de rnil·lenni.
La programació que els responsables de I'acte
han confeccionat per a aquesta sermana poética
és amplia. Té, pero, alguns punts forts com els
Joes Florals, una nova convocatoria del concurre-
gut Festival InternacionaldePoesia,que enguany arriba
a.la quinzena edició, i els homenatges que es
faran tant als poetes integran ts de I'Escuela de
Barcelona com aPere Quart.

Poesía arreu
EIs espais escollits per vestir la ciutat amb els
versos de des enes de poetes han estat disset. Una
xífra a la qual s'han de sumar els recorreguts
inclosos dins I'Itinerari poéuc, Així, la ciutat obre
els seus bracos a la poesia. Un genere literari que
tindrá com a escenaris I' estacíó de metro de
Placa Universitat, els jardins de les Drassanes, el
Paranimf de la Universitat, la Biblioteca Ignasí
Iglesias, el Verger del Museu Frederic Mares, 1'Es-
pai Esceníc Ioan Brossa, el Saló de Cent de l'A-
juntament, el Museu Picasso, els Iardíns de
I'Hospital de la Santa Creu, el Teatre Romea, la
Biblioteca Xavier Benguerel, el Palau de la Música
i les places Rius i Taulet, Sant Felip Neri i Raspall.
El dimecres 12 (19 h.), els combois i les dife-
rents estacions de les línies del metro tornaran a
gaudir de la poesia. Barcelona s' afegeix -aíxí, per
segona vegada, a la llista de capitals europees i
americanes que han posat aquest genere literari a
l'abast del públic aprofitant un dels elements que
més caracteritzen precisament la vida metropoli-
tana: el metro. Durant unes setmanes, el Trúnsit

poéric. Poernes a) Metro; activitat que sinaugura al
vestíbul ele J'Estació de Placa Universitar amb un
acre presentar per I'actriu i cantanr Éster Formo-
sa, fará que els vagons del metro circulin amb
textos de poetes contemporanis. El tema central?
El viatge. Aquests poemes, escrits, entre altres
autors per Carmen Alcalde, Luisa Castro, Miquel
Desclot, José Agusún Goytisolo, Raimon i Miquel
Martí i PoI, també es podran llegir als plafons de
les andanes. El mateix dimecres (22 h.) als [ar-
dins del Rei de les Drassanes se celebra l' acte
Cldssicsi Moderns.Tres poetes -Felipe Benítez Reyes,
Maria Victoria Atencia i [osep Palau i Pabre-- reci-
taran els seus poemes; textos que parteixen de

referents clássícs, pero amb una consciencia este-
tica radicalment moderna.
El dijous 13 (19 h.), el Saló de Cent de l'Ajunta-
ment acull una nova edició deIs Jocs FloraIs deBarce-
lona. Els mantenidorsde 1999 són Jordi Sarsanedas
(president), Sebastiá Alzamora (secretari), Mont-
serrat Abelló, David Castillo, Miquel de Palol,
Antoni Puigverd i Anna M. Gil. Durant l'acte de
lliurament deIs premis, on participara la Banda
Municipal de Barcelona, es fará el resum poetíc
de l'any 1998; un resun~ que anírá a cárrec de
Pone Pons.
E! mateix dijous (22 h.), el Verger del Museu Fre-
deric Marés es la bucólica seu de 1'homenatge a
la memoria de Ioan Oliver, Pere Quart. Coinci-
dint amb el centenari del naixement de l'escrip-
tor, díferents poetes faran un sentit homenatge
llegínt textos propis. Presentat per David Castillo,
a l'acte intervindran Silvia Oliver, filIa del poeta,
Montserrat Abelló, Ignasi Riera, Ramon Solsona,
Dolors Miquel i Salvador Oliva.
Les activitats pcetíques continuen el dilluns 1'7
(22 h.) al Teatre Romea amb la lectura batejada
Paetes dela EscueladeBarcelona:actorsi actriusenhomenat-
ge. L'acte, que compta amb textos seleccionats per
Carme Riera, ha estat programat arran del recent
traspás del poeta José Agustín Goytisolo i vol ser
una diada en memoria deIs membres desapare-
guts d'aquest grupo [ulieta Serrano, Anna Lizarán,
[ordí Dauder i Mario Gas llegiran textos de Goy-
tisolo, Barral, Gil de Biedma, Ferrater i Costafre-
da. L'entrada és gratuita. Per accedir-hi només cal
recollir les invitacions a les taquilles del Palau de
la VIrreina.

El 'Palau de la Poesía'
Per quinze any consecutiu se celebra (dimans
18, 22 h.) el Festival InternacionaldePoesiadeBarcelona,
tot un clássic en el seu genere. Una desena de
'poetes ompliran amb les seves veus i la seva
presencia el Palau de la Música de Barcelona,
converrínt-lo en el Palaude la Poesia.Aquest any, al
festival participen nou poetes de gran relleu
internacional: I'australíá Les Murray, la danesa
Inger Christensen, el sud-afrícáLesego Rampolo-
keng, el portugués Casimiro de Brito, el tunisiá .
Tahar Bekri, els castellans José María Álvarez i
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Ioaquín Marco, i els catalans Marta Pessarrodona
i Ioaquim Español.
En el marc de BarcelonaPoesia.Setdiesdepoesiaa la ciu-
rat s'han programat altres actes. Un munt dactes.
. Com UnViatge a la Polinesia,una iniciativa poética
organitzada per Projectes Poetics Sense Títol i
dedicada a repassar l'obra de dos poetes que per
diferents raons han quedat en un segcm pla. El
repás ve de la má de poetes que els han volgur
recuperar. En aquesta seductor viatge, programat
a l'Espaí Escenic [oan Brossa els dies 13 i 14 (24
h.), Enrie Casassas recupera l' obra de Iordi Pope,
un poeta quasi inecÍit i forca important en I'under-
groundbarceloní. Per la seva part, Carles Hac Mor i
Ester Xargay recuperen Miquel Baucá, que
comenca a tenir un cert reconeíxement després
de l'edicíó d'EI canvi.

'Capvespre al Picasso'
L'Itinercrí Poétic d'enguany -dies 13,14,15 i 17-
es fa de l'onírica má de Jorge Luis Borges en un
recorregut a peu pel centre de la ciutat, a través

d'un imaginari de miralls, laberints i bibliote-
queso Per obtenir més informació i inscriure's cal
trucar al telefon 93 319 60 69.
El dissabte 15 se celebra la vetllada Copvespre al
Picusso, Antologia.Entre les callígrafíes i els poemés
de l'artísta, molt a prop don hi ha exposada la
seva obra plástica, vuit autors representauus del
ventall d' estils que ha estat i és la poesia durant
aquestes darreres decades s'apleguen per primera
vegada en una antología de capvespre. La lectura,
s'ínícía a les 20 h., amb la participació d'Agustí
Colomines, Enrique Badosa, Clara Janés, Mario
Licón, Antoni Marí, Carlos Pujol, Eudald Puig i
Montserrat Rodés i representa una excel·len t
ocasió per visitar la recent reforma del Museu.
L'entrada ésllíure.
Dues hores més tard, els Jardins de l'Hospítal de
la Santa Creu acullen El viatge,de David Rosenthal,
un espectade basat en elllibre que aquest poeta
novaíorques resident a Barcelona va escriure poc
abans de la seva mort, l' any 1991.

La ciutat recupera un gran museu
EL FREDERIC MARÉ'S OBRE DE NOU LES SEVES PORTES

L'extensa obra escultóría que acull el Museu Frederic Mares
ja pot tornar a ser contemplada des daquest mateix mes de
maig, després d'un any d' obres de remodelació de la seva
planta baixa i de les millores generals que han rebur en
conjunt les instalIacions del museu. És precisament a la
planta baixa on es troba el millor tresor del Museu Frede-
ric Mares, que conserva un patrimoni de prop de 3.000
escultures dun ampli període compres des del segle XII
fins a principis del XX.
El museu, que porta el nom de I' escultor i col· leccionista
Frederic Mares (1893-1991), també acull més d'una vinte-
na de pínture i més de 40.000 objectes que pertanyen al
Gabinet del col· leccionista.
Aquesta vocació col· leccionista del seu fundador és la filo-
sofia que s'ha volgut recollir en la nova distríbució de la
planta baixa del museu, en la qual sacumula gran nombre
dobra, destacant-ne les peces més valuoses, com ara La
vocaciódeSant Pere, del mestre Cabestany del monestir de Sant
Pere de Roda, una de les peces més ernblemátíques i cone-

,
gudes del museu, o la talla en fusta de Nuestra Señorade Puen-
tedura, de la segona meitat del segle XII, originaria del
museu del mateix nom a Burgos.
El recorregur arrenca amb els exvots íbérícs, el mons roma
i grec, també el món medieval amb I'art rornánic i el gotic
amb els seus respectius espais destinats a I' orfebreria.
La remodelació del Museu Mares també ha afectar a la
segona planta, ons'ubíca I'esmentat Gabinet del col-Ieccío-
nista, amb 43.sales i la nova sala 'd' exposicions temporals.
dedicada a les dues especialitats del museu, I' escultura i el
col·leccionisme.
L'exposícíó inaugural de la nova etapa del Museu Frederic
Mares porta per nom La taula de l'ambaixadar. El triamf de taula,
de Damiá de Campeny, obra que consisteix en un conjunt
de peces de taula integrat per canelobres, gerros i diverses
figures que I' escultor neoclássíc catalá va realitzar quan
vivia a Roma per a 1'ambaixador espanyol aja capital italia-
na.
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