
››CULTURES Pintura. L’actriu Catherine
Deneuve i el cineasta Juan
Luis Buñuel, fill del creador
de «Viridiana», van inaugurar
ahir a París el festival de cine
español «Différent!»

Lletres. La revista d’art
Bonart celebra els seus cent
primers números amb una
exposició organitzada per la
Fundació Caixa Girona a la
Fontana d’Or
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Els treballs de reforma i millora
del carrer i la plaça de Santa Mag-
dalena a la ciutat de Berga han
deixat al descobert unes restes ar-
queològiques del segle XIV que
molt probablement estiguin rela-
cionades amb la muralla de la ca-
pital del Berguedà. Les obres que
s’estan fent en aquest indret de la
ciutat formen part del projecte de
rehabilitació que ha impulsat l’A-
juntament amb la col·laboració
de la Generalitat a través del Pla
de Barris. Durant l’execució de
les obres va quedar al descobert,
ara fa un dies, un mur de pedra
d’uns 80 centímetres d’amplada i
3 metres de llarg, just davant del
portal de Santa Magdalena. Al
seu voltant també han aparegut
restes de ceràmica.

L’element arquitectònic està se-
parat del portal de Santa Magda-
lena uns tres metres, aproximada-
ment. Els tècnics i arqueòlegs que
estan treballant en aquest indret
consideren que és difícil creure
que el mur formés part de la mu-
ralla. Amb tot, el director de l’ex-
cavació a la plaça de Santa Mag-
dalena, Josep Farguell, no descar-
ta que la utilitat del mur pogués
estar relacionada amb el portal i
la muralla, perquè es podria pen-
sar que la paret de pedra era el su-
port sobre el qual descansava una
porta o passarel·la per on s’acce-
dia a la ciutat, tot entrant pel por-
tal de Santa Magdalena.

Les obres de rehabilitació d’a-

quest indret han quedat aturades
durant uns dies, mentre no s’aca-
bin les excavacions i s’hagin re-
dactat posteriorment els corres-
ponents informe i memòria. Les
restes de ceràmica que s’han tro-
bat en aquest indret, també molt
possiblement del segle XIII i XIV,
han estat analitzades i seran dipo-
sitades al Museu de Berga.

El portal de Santa Magdalena és
l’única de les set portes que hi ha-
via hagut a la muralla medieval de
la ciutat, segons ha explicat a
aquest diari la historiadora ber-
guedana Dolors Santandreu.
«Sempre s’ha dit que hi havia set
portes, i fins i tot ho recull Pío Ba-
roja al seu llibre ‘El humano enig-
ma’». En aquest sentit, la troballa
d’una seixantena de plànols i do-
cuments inèdits del castell de Ber-
ga que ha fet l’Àmbit de Recer-
ques del Berguedà permetrà con-
firmar aquest dada. Santandreu,
que és una de les persones que es-
tà treballant en l’estudi de la his-
tòria del castell, ha exposat que
entre aquesta documentació n’hi
ha de l’antiga muralla medieval
de la ciutat, una construcció data-
da entre els anys  1370 i 1375.
Amb tot, Santandreu ha matisat
que «segurament n’hi ha una d’an-
terior a la medieval». Segons la
historiadora berguedana «se su-
posa que pot quedar alguna resta
de l’antiga muralla medieval a prop
del portal de Santa Magadalena, en
direcció al fort de Sant Carles», tot
i que no s’ha fet cap excavació per
determinar-ho i per tant mai no

s’ha pogut confirmar. No va ser
fins a final del segle XIX que les
muralles «van fer nosa», perquè
encotillaven el creixement urba-
nístic de Berga. Per això es van
començar a enderrocar. L’únic
vestigi conegut de les portes me-

dievals de la capital del Berguedà
que es conserva és justament el
portal de Santa Magdalena, que
es va salvar perquè, precisament,
el nucli urbà no va créixer en
aquesta direcció, ha raonat la his-
toriadora.

Unes obres al barri vell de Berga treuen a
la llum restes relacionades amb la muralla
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Manresa estrena
avui el treball
documental «De
Fusioon a Gossos»

La Sala Gran del teatre Kur-
saal de Manresa es transfor-
marà avui en una sala de cine-
ma amb la projecció del docu-
mental De Fusioon a Gossos.
El treball aprofundeix en dos
dels grups emblemàtics que la
ciutat ha tingut en els darrers
trenta anys: Fusioon, pioners
als anys 70 del rock progressiu i
Gossos, els princials ambaixa-
dors de pop-rock de la ciutat
des de fa una dècada. També fa
un breu recorregut per alguns
dels actuals grups manresans.
El treball és produït per Cine-
films Produccions (Joan Soler,
Carles M. Gómez-Quintero,
Jorge Caballero i Manuel Mar-
tínez) i finançat amb 15.000
euros per l’Ajuntament de
Manresa. El documental té
una durada de 80 minuts i la
projecció d’avui començarà a
2/4 de 10 del vespre i l’entrada
és gratuïta amb invitació.
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Dos arqueòlegs, ahir, treballant a la plaça de Santa Magdalena

ARXIU/SALVADOR REDÓ

Soler i Tarrés amb el cartell
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El clown nord-americà en un moment de l’espectacle

ESCENA

Dimecres la Sala Petita del tea-
tre Kursaal es va convertir en una
nit de cabaret i pallassos on cinc
artistes van oferir un espectacle
surrealista i ple de sorpreses apte
per a tots els públics. Capitanejat
pel clown nord-americà Jango
Edwards, Cabaret cabrón... pero
profesional, emulava els especta-
cles de varietats, un gènere on hi
té cabuda tot tipus d’actuacions.
Al llarg d’una hora i mitja es van
succeïr números de màgia, actua-
cions musicals o  una demostració
protagonitzada per un home bala.
No hi van faltar l’aparició de Jan-

go que va recordar que el somriu-
re és l’arma més potent que te-
nim. I la que hauriem de fer servir
més sovint.

Amb un humor senzill i directe,
de vegades fins i tot absurd,
aquest cabaret giratori, fresc i
amb una gran dosi d’improvisa-
ció, va fer passar una bona estona
al públic que omplia la sala. Les
rialles van ser constants durant la
vertllada. Els espectadors van te-
nir un paper destacat a l’especta-
cle i els artistes van requerir la se-
va col·laboració en diversos nú-
meros. Un espectador va ballar
amb un Jango Edwards enfundat

com una sensual estrella de la
música; dos més es van sotmetre
als poder d’una pintoresca bruixa
anomenada Nosferata i un altre
es va encarregar d’encendre el ca-
nó de l’home bala.

Dirigit pel mateix Jango Ed-
wards i protagonitzat per quatre
membres de la Fools Militia, en-
tre els quals el bagenc Albert Vi-
nyes, Cabaret cabrón... pero profe-
sional va néixer a la sala Almazen
del barri del Raval de Barcelona,
on cada dissabte ofereixen una nit
d’humor i llunatisme. Cada fun-
ció és diferent i la de Manresa no
en va ser una excepció. 
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SALVADOR REDÓJango Edwards omple la Petita
El clown tanca la programació de la sala del Kursaal


