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Agustí Pons va parlar del seu llibre dijous a la llibreria Petit Parcir

LLETRES

Agustí Pons defensa la crítica al
marxisme de «Temps indòcils»

El periodista
barceloní és un dels
finalistes del premi
Amat-Piniella, autor
que va reivindicar

�� TONI MATA I RIU
�� Manresa

Agustí Pons era un jove que es
volia menjar el món,però «abans
em calia trobar feina», tal com ex-
plica en la primera línia del vo-
lum de memòries Temps indòcils.
Per això va acceptar l’encàrrec
que li va fer José Corredor-Mat-
heos d’escriure unes línies sobre
les novetats literàries en català
en els suplements que s’adreça-
ven als subscriptors de l’Enciclo-
pèdia Espasa, entre 1963 i 1965.
«Un dia vaig topar amb el ‘K. L.
Reich’ de Joaquim Amat-Piniella
i em va impressionar molt. Li vaig
comentar al José, amb recel, per-
què es tractava d’un text d’un exi-
liat, que parlava dels camps de
concentració... i eren temps de
franquisme. Però ell em va dir: ‘en-
davant’. Des d’aleshores, sempre
m’ha sorprès que aquesta novel·la
no tingués més reconeixement».
Agustí Pons va viure els darrers
any de la dictadura franquista
com a periodista d’El Noticiero
Universal, va ser testimoni dels
fets de la Caputxinada –«per ca-
sualitat», assegura–, va fundar
l’Avui,va ser el cap de gabinet de
Max Cahner en la primera conse-
lleria de Cultura de la recupera-
da Generalitat,del 1980 al 1984, i
després va estar una dècada més
a Catalunya Ràdio. Un munt de
voltes que explica en un llibre
que el segell manresà Angle Edi-
torial va publicar fa uns mesos i
que ha merescut ser inclòs en la
terna de finalistes del premi lite-
rari que porta el nom del seu ad-
mirat Joaquim Amat-Piniella.

Dijous al vespre, a la llibreria
Petit Parcir,Pons va defensar una
obra que «ha estat ben acollida
per la crítica», però amb un capí-
tol crític amb el marxisme (Carta
oberta a Marta Harnecker) «que
no ha agradat a segons qui. Tenia
clar que no aniria a Frankfurt».

Pons va explicar que «passo revis-
ta al marxisme dels anys seixanta i
setanta a casa nostra, quan el lli-
bre ‘Los conceptos elementales del
materialismo histórico’, de Har-
necker, va influir molt en la meva
generació. I explico que em vaig
declarar anarquista».

L’autor de Temps indòcils –que
el 19 de febrer sabrà si la seva
obra és la guanyadora del certa-
men o el guardó recau en Ramon

Folch i Camarasa per Contra el
silenci o Joan Garrabou, ja mort,
per Confessió general– va adme-
tre que «quan fas periodisme, la
teva llibertat depèn del mitjà. Ara,
en canvi, m’he sentit lliure de ser-
vituds per escriure el que volgués».
El resultat és una «crònica» que
«parteix de les meves vivències per
explicar coses de la història
col·lectiva». Sempre com a «actor
de segona fila»,Agustí Pons expli-
ca les trobades amb personatges
com Federica Montseny i Josep
Tarradellas. Sense ser una no-
vel·la, hi ha «voluntat literària», i
un tema de fons que travessa tot
el text: «la fallida de la moderni-
tat». En aquest sentit, va dir que
«després del que ha passat el segle
XX, ningú no gosa dir que té una
idea de com organitzar el món».

«Boscos Endins» es pot veure al teatre Victòria

El moment dels musicals a
la cartellera de Barcelona?

Després d’una època
de sequera, han
confluït diversos
espectacles de 
gran format

�� MARC SERENA/Barcelona

Els amants del teatre musical
estan distrets. Després d’una
època de sequera, a Barcelona
han confluït diversos especta-
cles de gran format. Tot va co-
mençar amb l’èxit de públic
–500.000 espectadors– de Grea-
se, de Ricard Reguant i Coco
Comín, i ha continuat amb les
estrenes de Cabaret i Mamma
Mia!. Per desgràcia, quantitat
no és sinònim de qualitat.

1. Arriba el musical franquícia.
És aquell que es repeteix idènti-
cament a diferents països. No-
més varia l’idioma i l’elenc.És el
cas de Mamma Mia!, basat en
cançons d’Abba. Es pot veure
simultàniament en diferents
ciutats del món. A Barcelona
s’hi ha instal·lat després de la se-
va estada per Madrid. El públic
hi ha respost massivament, tot i
que és descafeïnat i mancat d’a-
tractiu. I dis-
culpes per als
seguidors de
la Nina.A l’es-
tiu arribarà la
pel·lícula.

2. En català o
en castellà? El
teatre musical
està deixant
de ser un ter-
reny de pre-
domini del català. Molts dels
musicals franquícia han optat
pel castellà,encara que contrac-
tin actors locals. A Mamma
Mia!, el català queda relegat a
mitja dotzena de paraules. Com
a picada d’ullet hi ha una petita
paròdia de la sardana bastant
lamentable. Tot i així, s’anunci-
en diversos musicals en català
de creació pròpia. Fa temps que
se sent a parlar de La Festa, que
es basarà en cançons d’Els Pets.

3. La fal·lera per Stephen Son-
dheim. És considerat un dels
grans renovadors del musical de
Broadway. Als Estats Units ja
s’ha estrenat la versió cinemato-

gràfica de Sweeney Todd. Sond-
heim també serà el protagonista
de l’espectacle inaugural del
nou Teatre Gaudí, i és l’autor de
Boscos Endins.

4. El retorn de Dagoll Dagom.
Boscos Endins és la nova gran
aposta de la companyia respon-
sable dels èxits de Mikado i Mar
i Cel.La direcció de l’espectacle
és de Joan Lluís Bozzo i hi parti-
cipen 15 actors-cantants i una
banda de 10 músics. Entre el re-
partiment hi ha cares conegudes
com Gisela i Mone. És un mun-
tatge francament recomanable
que sobresurt respecte a la resta
de musicals en cartellera. És un
conte de contes que s’entrella-
cen. Hi ha la Ventafocs, la Ca-
putxeta Vermella i Jan i les mon-
getes màgiques que acaben tro-
bant-se en un bosc enigmàtic. I
l’obra es pregunta: què passa
quan els contes s’acaben? De

veritat els pro-
tagonistes són
tan feliços?
Boscos Endins
és màgic, ten-
dre,còmic i in-
tel·ligent.

5. ...i l’Off
B r o a d w a y ?
No s’ha de te-
nir por de dei-
xar-se endur

per les propostes més diminu-
tes, pels musicals que de tant en
tant ofereixen espais alternatius
com el Versus Teatre i la Sala
Muntaner. A Manresa tenim
responsables de veritables pre-
ciositats. La més recent és el
John & Jen que va dirigir David
Pintó. Quina delícia! També va
ser un bombonet el trepidant th-
riller musical No són maneres de
matar una dona, que va dirigir i
produir Sílvia Sanfeliu.Tornarà
a embrancar-se pròximament
en una altra aventura? Tant de
bo que sí. Ells també són res-
ponsables que ara sigui un bon
moment per als musicals.

Josep Bou parla amb Alsina i Sellas, dijous al vespre

EXPOSICIONS

Josep Bou valora
la plàstica i les
idees de la mostra
«Elements»
�� REDACCIÓ/Manresa

El fotògraf igualadí Josep Bou
va apel·lar a la doble dimensió
estètica i reflexiva de les obres
que formen part de l’exposició
Elements, que es va inaugurar di-
jous al vespre a la Fundació Cai-
xa Manresa. Marcel Sellas, sots-
director de l’Obra Social de l’en-
titat, i Alba Alsina, regidora de
Medi Ambient de l’Ajuntament
de Manresa, van acompanyar
l’artista, que va oferir una visita
guiada als assistents.

«El visitant es pot quedar en la
plàstica o, si vol, també pot entrar
en la reflexió. Sovint no som cons-

cients de la rapidesa dels canvis a
la nostra societat, i fa falta aturar-
se deu minuts».Les fotografies de
Bou posen en valor els quatre
elements essencials per a la vida

–terra, aigua, foc i aire– i la seva
importància en el creixement i el
desenvolupament del món actu-
al. L’exposició es podrà visitar
fins al dia 30 de març.
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