
Íntim i sincer, despullat d’artifi-
cis, nostàlgic i agraït. Esteve Polls
(Barcelona, ) torna avui a
Manresa per presentar unes me-
mòries que són tot això i molt
més. El repàs exhaustiu –gairebé
mil pàgines– d’una vida dedicada
al teatre que ha titulat Cinc minuts
abans que caigui el teló (Viena
Edicions) perquè la seva existèn-
cia, amb metàfores o sense, no
s’entén sense allò que hi ha darrere
del teló, els escenaris i els actors.

En un acte que moderarà Joan
Morros (Galliner) i presentarà l’es-
criptor Lluís Calderer, Esteve Polls
parlarà de les seves incomptables
vivències en un edifici que el mes
de febrer passat el va homenatjar.
La presència a Manresa de l’obra
Jugant amb Molière, que ha dirigit
amb èxit arreu del país, va ser l’o-
casió propícia per recordar amb
Polls un esdeveniment que per-
dura en la memòria de tots aquells
que l’any  ja tenien ús de raó.
Convertit en un director de pres-
tigi, des de Manresa se’l va anar a
buscar perquè es posés al capda-
vant d’un projecte que va acabar
implicant molts ciutadans, la re-
presentació, durant quatre nits
seguides el mes d’agost, i davant la
façana principal de la Seu, de l’ac-
te sacramental La hidalga del va-
lle, de Calderón de la Barca.

En el llibre dedica set pàgines a
repassar els records que encara
conserva d’aquell capítol de la
seva extensa i fructífera trajectòria,
amb anècdotes impagables com
els incidents que van estar a punt
de cancel·lar la quarta i última de
les funcions que van dur un total
de catorze mil espectadors a la pla-
tea construïda en el talús que hi ha
al davant de la Seu. «La darrera nit,
la comissió es va passar i va ven-
dre moltes més entrades de les que

el recinte permetia, com ‘entrades
a peu dret’, sense comptar que,
com que no hi havia un lloc aco-
tat per a aquelles localitats que en
principi no estaven previstes, la
gent, un cop havia entrat al recin-
te i havia desbordat els pocs ‘aco-
modadors’ voluntaris, es va anar
col·locant on li va venir bé, de tal
manera que en molts casos priva-
ven la vista dels que havien pagat
el corresponent seient numerat,
que era força més car». L’episodi es
va resoldre amb la intervenció
decidida de Polls cridant a la cal-
ma, però el relat sencer dels fets
d’aquell dia, inclosos els viatges
amb cotxes i camions per anar a
buscar –despertar, en algun cas–
els actors de repartiment que eren
a casa perquè ja havien actuat i, òb-
viament, no sabien que la funció
s’havia suspès, és hilarant.

Cinc minuts abans que caigui el
teló és un llibre emotiu, escrit amb
el cor a la mà. Tal com explica l’ac-
triu Núria Espert en el pròleg,
«l’Esteve parla, és clar, dels seus
èxits, que han estat molts, però es
flagel·la una vegada i una altra
amb els seus errors». Per les gai-
rebé mil pàgines del volum, Polls
recorre la seva vida des dels inicis
en el teatre aficionat –seria «im-
possible» no esmentar-los, asse-
gura– fins a l’homenatge que va re-
bre el  de desembre del  al
Mercat de les Flors (Barcelona) i la
reeixida gira de Jugant amb Molière
del  i el . «Ha valgut la
pena treballar més de  anys da-
munt de la màgia dels escenaris. Sí.
Encara hi tornaria! Ho proclamo
ben alt: ho tornaria a fer!», escriu
Esteve Polls com a cloenda d’unes
memòries on no falten el Romea,
les estades a Amèrica, el Poema de
Nadal i la companyia de la seva in-
separable Montserrat Salvador.
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CULTURES

SOFIA GÓMEZ VA REBRE EL
PREMI DEL 2N CONCURS DE
PUNTS DE LLIBRE de la Biblioteca
del Casino de Manresa. L’obra és un
collage d’obres literàries acompa-
nyades d’objectes quotidians. El
premi va ser un lot de llibres, CD i
DVD culturals i entrades del Kursaal.
Del punt se’n faran 2.000 exemplars.

�

Sofia Gómez,
guardonada al
Casino

SALVADOR REDÓ

Breus

Els alumnes de è de primària de
l’escola Pare Algué de Manresa
representen avui l’espectacle Anem
de viatge!, dirigit per Elena Caste-
lar, que han creat durant el curs es-
colar arran d’un projecte de la
Fira Mediterrània. La funció tindrà
lloc a  les  de la tarda a l’auditori
del Conservatori Municipal de
Música de Manresa. L’entrada és
gratuïta.
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El Pare Algué estrena
«Anem de viatge!»

ESCENA

Adesiara presentarà, demà a les
 de la tarda a La Central (c/ Ma-
llorca) de Barcelona, Ascesi, de
Nikos Kazantzakis, i L’assassina,
d’Alexandros Papadiamandis.
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Adesiara presenta dos
títols a Barcelona

LLIBRES

Esteve Polls repassarà una vida
dedicada al teatre, avui a Manresa

El carismàtic director dedica unes pàgines de les seves memòries a La hidalga del valle�

EL LLIBRE

CINC MINUTS
ABANS QUE
CAIGUI EL TELÓ

AUTOR
Esteve
Poll

VIENA EDICIONS. 946 PÀGINES. 28 EUROS
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Esteve Polls, en una imatge del mes de febrer passat al Kursaal

La franquesa d’Esteve Polls desarma. En el darrer capítol de les me-
mòries esmenta la situació de precarietat econòmica a què es veia

abocat fa uns quants anys perquè, tot i ser un director reconegut durant
dècades, no percebia cap subsidi de vellesa. La seva intenció que el Tea-
tre Nacional de Catalunya li estrenés una obra va topar amb Domènec
Reixach, director de l’equipament. «Preguntat per Joan Francesc Marco
(conseller de la Generalitat al TNC) sobre quines eren les causes i els mo-
tius d’aquesta negativa, li va respondre sense embuts que un muntatge
meu ‘no oferia prou garanties artístiques per pujar a l’escenari del Nacio-
nal’». El canvi de Reixach per Belbel va propiciar que Polls veiés compler-
ta la seva il·lusió amb la posada en escena del Poema de Nadal el 2007.

�

El contenciós amb el Teatre Nacional

L’ACTE

� LLOC: Teatre Kursaal (sala polivalent)
de Manresa. � DIA:  dijous, 7 tarda. En-
trada lliure. � ACTIVITAT: presentació del
llibre Cinc minuts abans que caigui el
teló. � PARTICIPANTS: Joan Morros, Lluís
Calderer i Esteve Polls (autor). 

PRESENTACIÓ LITERÀRIA

La Banda del Memorial Ricard
Cuadra, dirigida per Sergi Cuenca
i Robert Agustina, oferirà avui el
tradicional concert de la Patum al
Centre Artèsa Tradicionàrius, al
barri de Gràcia de Barcelona. La
vetllada, que començarà a les  de
la nit, amb entrades a  euros,
tindrà com a convidats d’aquest
any el músic berguedà Roger Bel-
monte i l’acordionista barceloni-
na Dioni Chico. 

El concert patumaire va cobrar
vida l’any  a Berga de la mà de
Ricard Cuadra, interessat a recu-
perar antigues partitures de la fes-
ta i a actualitzar-les amb els opor-
tuns arranjaments. Cuadra va mo-
rir el , i l’any següent es va ator-
gar el seu nom a la banda que in-
terpreta les peces patumaires.
Cuadra és considerat el músic
més important per a la Patum del
segle XX, juntament amb Joaquim
Serra. El concert d’aquesta nit
mostrarà un any més el treball de
la banda amb els temes tradicio-
nals, així com també les novetats
aportades per Belmonte.
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Roger Belmonte és el
convidat d’una vetllada que
es repetirà dissabte a la
plaça de Sant Pere de Berga

�

El concert de la
Patum arriba
avui al centre
Tradicionàrius
de Barcelona

L’Institut d’Estudis Catalans ha
publicat el primer número de Ca-
talan Historical Review, una revista
que difon internacionalment, en
anglès i català, la història catalana,
en paper i en línia. Enviada a més
de quatre-centes biblioteques i
universitats de tot el món, la pu-
blicació ofereix estats de la qües-
tió extensos sobre grans temes de
la història dels països de parla ca-
talana. Es pot consultar a la pàgi-
na web http://revistes.iec.cat/chr/. 
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Una nova revista
en paper i digital
difon la història de
Catalunya al món


