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Ferrater .G 
 

Un homenatge poètic-musical amb motiu del centenari 
d’aquest gran poeta, crític, lingüista i professor. Amb les 
composicions, la veu i la direcció de Meritxell Gené, la 
música de Santi Careta i Pau Guillamet “Guillamino”, la 
dramatúrgia d’Estel Solé, i la dansa de Margherita 
Bergamo Meneghini i Ricardo Salas. 

 

L’espectacle s’estrenarà el dia de l’aniversari del naixement del 
poeta, el 20 de maig, com a cloenda del Festival Barnasants, al 
Teatre-Auditori de Sant Cugat, localitat on Ferrater va morir. 

Dv. 20 de maig - 20 h
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.G 

G de Gabriel, G de gosar gaudir, G de ginebra, G de 
gènere, G de geni, i punt. I punt G. “Ferrater .G” recupera 
el Ferrater més provocador, irreverent, irònic, melancòlic i 
punyent. Com un joc, més enllà de la poesia, la curiositat 
del cos. L’escena tota sencera: parlada, 
cantada, coreografiada de color d’olor de poma, en 
un clam del gosar poder, poder ser sensualitat i desig. És el 
tremolor dels bruscos túnels del Ferrater més angular: 
l’escriptor, el crític, el traductor, el professor, el lingüista. 

 

 

 

Una producció del Festival Barnasants, l’Ajuntament de Sant 
Cugat i el Teatre-Auditori de Sant Cugat 
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Gabriel Ferrater 
(1922-1972) 

 

Poeta, crític d’art i de literatura i professor de lingüística. 
Va crear una teoria mètrica basada en la fonologia de 
la gramàtica generativa-transformacional proposada 
per Chomsky i Halle.  

Poeta de la postguerra, autor dels reculls Da nuces 
pueris (1960), Menja’t una cama (1962), Teoria dels 
cossos (1966), i del volum Les dones i els dies (1968). 
Alguns dels seus textos s’han publicat pòstumament 
amb escrits inèdits. 

Oposat a la poesia romàntica, els temes recurrents en 
les seves lletres són l’erotisme, el pas del temps i les 
conseqüències de la guerra civil i la postguerra. 
D’esperit lliure de pensament, al marge de manaments 
ideològics. 

Es va suïcidar el 27 d’abril de 1972 al seu pis de Sant 
Cugat del Vallès. La icona que representa Gabriel 
Ferrater ha fet que la Generalitat de Catalunya hagi 
anomenat aquest 2022, centenari del seu naixement, 
l’Any Ferrater. 
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Una creació de: 
 

Meritxell Gené 
Cantautora i poeta lleidatana. Ha 
dedicat bona part de la seva producció 
musical a cantar poetes com Maria 
Mercè Marçal, Joan Barceló i 
Concepció G. Maluquer i Màrius Torres. 
‘Després dels esbarzers’, és el seu primer 
poemari, al qual posa música en el 
cinquè disc: ‘Sa tanca d’allà dins’. 

 

Santi Careta 
Cantautor i músic d’Avinyó. 
Forma part dels grups Astrio, 
Folk Souvenir, Maria Rodés, 
Avore, Celeste Alías canta 
Montserrat Abelló i Ian Sala. "Els 
Ocells i l'Stereo" és el seu disc. 
Compta amb una extensa 
discografia tant en el món del 
jazz com en pop-rock. 

Pau Guillamet 
“Guillamino” 
Cantant i músic barceloní barreja estils 
de tota mena, del pop al jazz passant 
per l’electrònica i la música africana. 
Exponent de la nova música en català 
que ha actuat arreu del món. 
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Estel Solé 

Escriptora, actriu, produccions, guions i 
direcció cultural, Nascuda a Molins de Rei. La 
seva primera obra va ser Animals de 
companyia. Escriu per als programes de 
televisió Obrim Fil, Tot es mou i per a Catalunya 
Ràdio. 

 

Margherita Bergamo 
Meneghini 

Coreògrafa, artista i productora 
nascuda a Pàdua, Itàlia. Ballarina 
contemporània des de l’any 2000 

després de ser membre de l’equip italià 
de gimnàstica rítmica. Directora de la 

companyia Compagnie Voix. 

 

 

Ricardo Salas 

Coreògraf, ballarí i realitzador 
audiovisual. Va ser membre de la 
companyia de dansa Erre que Erre. 
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