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vocar com a ponent en el
Congrés que sota el lema
Tecnologia, territori i soci-
etat va tenir lloc a Ciutat de
Mallorca. La Gestió estratè-
gica pot semblar un con-
cepte feixuc per als qui dia
a dia s’enfronten amb la
gestió associativa, però

l’evolució de la societat ac-
tual planteja reptes i opor-
tunitats que cal analitzar
per poder-los afrontar i
treure’n rendiment. La teo-
rització analítica es fa ne-
cessària per assolir
l’excel·lència de la gestió i
dels resultats, i en aquest
sentit, les conclusions d’Es-
panyó poden ser un nota-
ble punt de partida.

L
a tradició ha estat la
base de moltes de les
grans manifestacions

artístiques de l’era moder-
na. És una qualitat que li
hauria de comportar una
consideració social molt
alta, però el cert és que di-
fícilment aconsegueix fer-
se visible més enllà del seu
entorn més proper. Alguna
cosa deu passar quan el fet
tradicional no aconsegueix
gaire connexió ni amb el
gruix de la societat ni amb
l’elit artística, i és probable
que l’immobilisme que se
li atribueix hi tingui alguna
cosa a veure. Tradició no
implica estaticisme, màxi-
ma que en qualsevol àmbit
cultural i social està molt
assumida però que en
l’àmbit tradicional costa
d’arrelar.

Que l’anàlisi s’hagi pro-
duït és molt positiu, però
resulta sorprenent que
hagi sorgit des d’esferes
tècniques. L’enginyer i con-
trabaixista Tomàs Espanyó,
autor d’una tesi sobre la te-
màtica, ha participat re-
centment en dues experi-
ències adreçades a analit-
zar i trobar portes de
sortida al teixit associatiu
de la tradició en qualsevol
dels seus vessants. D’una
banda va ser el Col·legi
d’Enginyers Industrials de
Barcelona qui el va contac-
tar per a una jornada sobre
tècniques de gestió de les
entitats sense afany de
lucre que va tenir lloc a
Barcelona, mentre que
l’Associació Enginyeria i
Cultura Catalana el va con-
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Tècnica de
l’organització

Tomàs Espanyó
convida les
associacions a
millorar resultats
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que tant el tema com el
tractament podrien evocar
el mític film Tic-tac de Rosa
Vergés, Oníricus és un dels
molts i plaents viatges que
es poden fer a l’aparent-
ment desendreçat univers
dels somnis.

Mongard ha triat bé els
artistes (els brasilers Dico i
Joe Moura, David Parga i la
circoxidada Manuela Gra-
cián substituint Rebeca
Pardo) i l’encerta amb mo-
ments màgics com la sus-

“una gran aportació del
circ català contemporani”.

¿Que no ens omplim la
boca de recerca, diversitat,
innovació i contemporane-
ïtat? ¿Que no hem insistit
tots plegats a aproximar
els creadors teatrals a les
expressions circenses?
Doncs aquí ho tenim: Brian
Mongard (a qui no conec
personalment) és guionis-
ta, director, actor i músic.
S’ha format amb Berti To-
vias, Raimond Quenau, els
Galindos i Peter Gadish, ha
fet carrer amb Sarruga,
s’ha impregnat d’una de-
terminada manera d’en-
tendre el teatre i tot això
ho aporta a Oníricus. Tot i

Oníricus
Creació i direcció: Brian
Mongard.
13è Circ d’Hivern. Ateneu Popular de
Nou Barris (Barcelona)

El bagatge de tretze
circs d’hivern conce-
deix a l’Ateneu Popu-

lar de Nou Barris el dret
necessari i suficient per no
subjectar-se a cap model
establert i arriscar-se a
buscar nous formats. A qui
digui que a Oníricus hi ha
més teatre que circ se li pot
argumentar que el mateix
es va dir el 2004 del Circus
Klezmer i que en canvi les
crítiques de l’actual gira
europea en parlen com

Crítica circ

Per un musical de circ

JordiJané

pensió de cabells de la
mexicana Ingrid Marín. Les
lletres de les cançons, mal-
grat que simples, són efi-
caces i l’adequada banda
sonora de Josep Maria Bal-
domà té segell propi.
Sense entrar ara en les
possibles limitacions acto-
rals o vocals dels artistes,
veig aquest espectacle
com un encoratjador punt
de partida.

Brian Mongard ha de-
mostrat que té coses a dir.
De moment, ens ha fet en-
treveure un territori per
explorar que podria esde-
venir un llenguatge d’èxit
popular a casa nostra: el
musical de circ.

Aquest
espectacle és
un encoratjador
punt de partida
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Surten lesmemòriesdelcaputxíRicardd’Olot,queva
ajudaramorirmoltscondemnatsamortperFranco

Ignasi Aragay
BARCELONA

Als anys 60 i 70, als caput-
xins de Sarrià, a Barcelona,
hi convivien dues personali-
tats situades als antípodes
ideològics, el popular Jordi
Llimona (1924-1999) –po-
pular entre els cercles cata-
lanistes, intel·lectuals i pro-
gressistes que, per exemple,
van protagonitzar la Caput-
xinada del 1966– i el con-
servador Ricard d’Olot
(1895-1979). Però com re-
corda l’actual ministre pro-
vincial de l’orde, Jacint
Duran, aleshores molt jove,
tots dos “mantenien una re-
lació no sols correcta, sinó
verament fraterna”.

Jordi Llimona, més in-
tel·lectualitzat, va deixar
una extensa obra de pensa-
ment. No va ser aquest el
cas de Ricard d’Olot, que
va escriure més puntual-
ment i només per deixar
testimoni de les seves ex-
periències: “No he pretès
mai ser savi”, deia. De men-
talitat carlina i amb carnet
de requetè, durant la guer-
ra havia fugit de la persecu-
ció religiosa que va portar a
la mort trenta companys
d’orde, tal com documenta
el llibre Testimonis de sà-
via ingenuïtat, de fra Edu-
ard Rey, que acaba d’apa-
rèixer. En tornar a Barcelo-
na procedent de Mallorca,
on s’havia refugiat després
de passar per França i Ità-
lia, Ricard d’Olot es va fer

càrrec, a la presó Model, de
confessar i acompanyar al-
guns dels sentenciats a
mort pel nou règim fran-
quista, uns fets que va dei-
xar anotats en una mena de
memòries escrites al cap de
trenta anys i que ara surten
a la llum, després de quedar
oblidades durant temps a
l’arxiu dels caputxins. El lli-
bre es titula Entre reixes, el
publica editorial Mediterrà-
nia i conté textos comple-
mentaris sobre l’autor i
l’època de Joan Botam,
Joan Bada i Ignasi Garcia
Clavel, entre d’altres.

“Ni un de sol dels con-
demnats a mort no refusà
el suport que, pobre de mi,
li podia oferir moments
abans de morir”, confessa-
va amb joia el caputxí, que
al llibre relata la vida a la
Model, des de l’amuntega-
ment dels reclusos fins al
botxí que abans d’actuar
feia una becaina. A fra Ri-
card d’Olot, que va assistir
34 condemnats a mort, el
van acabar fent fora el dia
que es va descobrir que sor-
tia de la presó amb les but-
xaques plenes d’encàrrecs
per als familiars dels pre-

sos, normalment papers i
petits objectes.

La seva posterior obra
social a Somorrostro fins a
la desaparició del barri el
1966 i els anys passats a la
selva amazònica, al costat
dels indígenes maltractats,
i que tant el van marcar,
també tenen cabuda en el
llibre. En concret, un ales-
hores jove caputxí es va
estar a les zones frontere-
res de Colòmbia, Equador i
Perú entre el 1917 i el
1924, uns temps que tam-
bé va deixar anotat en di-
versos llibres. ■
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