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L’etapa de la jubilació per al
berguedà Perfecte Soler i Berna-
dich s’allunya molt de la idea que
qualsevol persona en pugui tenir.
Nascut a la colònia Vidal de Puig-
reig el 1924, va publicar l’any 2005
un recull de contes infantils sota
el títol Els avis i la seva portentosa
vena narrativa (Abadia Editors).
Ara, als 83 anys, acaba de treure
tres llibres més: El desig de les pa-
pallones, sobre la Guerra Civil,
Les rondalles de l’avi, la segona
part de la seva primera publica-
ció, i Records de la Guerra Civil (i
dues històries sobre l’islam), sobre
la seva visió de països islàmics
com el Líban, Jordània, Iraq,
Egipte i Algèria, adquirida en
molts dels seus viatges.

Perfecte Soler, que va exercir de
director de fàbriques tèxtils, ex-
plica que «vaig trobar el tenir
temps lliure per escriure un cop ju-
bilat», però al llarg de la seva vida
sempre li havia agradat la lectura.
Amb una memòria que Soler afir-
ma tenir «com als vint anys», les
temàtiques que aborden els seus
llibres i relats parlen del passat,
dels mestres rurals, amb qui «la
societat està en deute»; de la vida
del seu primer mestre d’escola,
Esteve Camprubí, avi de l’actual
alcalde de Manresa i que «em va
fer estimar la lectura»;  de Joan
Puig i Elias, pedagog sallentí,
«anarquista de llibre i ideologia» i
impulsor del pla educatiu SENO
l’any 1936, pioner a tot Europa
pel seu caràcter llibertari, que va
ser vigent a Catalunya fins al
1939. «Venia gent de Finlàndia i
Holanda, de tot Europa, per veure
com era i poder-lo portar als seus
països». Tot i la temàtica re-
trospectiva, a Perfecte Soler el
que més li agrada és escriure
«contes infantils».

La Guerra Civil Espanyola és
un tema que destaca entre les pu-
blicacions de l’escriptor manresà:
«és un aspecte que a tots els que ho
hem viscut ens ha marcat molt».
En aquest sentit l’autor confessa

que «la memòria històrica és molt
important per evitar els errors del
passat i perquè recordem que els
militars no poden governar un
país», i comenta a tall de conclu-
sió: «que Déu els tingui allà on els
toqui, o on es mereixin, a l’infern,
però que no en deixi tornar cap».

Sobre la visió actual de la socie-
tat comenta que li agrada «la na-
turalitat que tenen els joves d’avui
en dia, i també escric sobre aquests
temes, però penso que no tenen el
sentiment pel país com teníem nos-
altres. Fora d’aconseguir una bona
posició i un bon sou, hi ha una fal-
ta de compromís».

Perfecte Soler va començar a es-
criure «sense cap pretensió de fer-
me famós. Escrivia per a mi i mai
no m’havia plantejat publicar res,
encara que potser m’hagués fet
més il·lusió als trenta anys».

Soler recorda que la publicació
del seu primer llibre «va ser fruit
de la casualitat». Una editorial va
estar interessada a publicar el seu
recull de contes. Tot i la il·lusió
que li fa haver editat i publicat
quatre llibres, Soler afirma que de
cara al futur, «si no és que algú es-
tigui interessat a editar els llibres
sense cap cost, per part meva no
crec que ho torni a fer».

L’escriptor berguedà Perfecte Soler
acaba de publicar tres llibres als 83 anys
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LLIBRES

Un escriptor
que acumula
72 premis

Són molt pocs els autors
que al llarg de la seva vida li-
terària acumulen tants pre-
mis com Perfecte Soler i
Bernadich. I encara menys
que els hagin començat a
guanyar un cop jubilats,
com és el cas de Soler. Ha
escrit moltíssims textos en-
tre teatre, narrativa i textos
tècnics, però predominen
els contes infantils. En poc
més de quinze anys, acumu-
la un total de 73  premis, en-
tre primers i segons, accès-
sits i premis finalistes. Li han
publicat, a part dels seus lli-
bres, els relats curts El salt
de la reina mora, Les aigües
del Nil baixen plenes de flors
de lotus, Suc de llimona i Les
aventures de Brígol, el vam-
pir.

LA TORNA

Soler va començar a
escriure un cop jubilat
després d’haver
treballat de director
de fàbriques tèxtils

Es crea una
Federació de
Passions catalana

La Passió d’Esparreguera ha
impulsat la Federació de Pas-
sions de Catalunya, que es va
constituir diumenge al teatre
de la Passió de Cervera amb la
participació d’una cinquante-
na de membres de diferents
Passions de Catalunya, entre
les quals la d’Olesa. L’objectiu
és treballar en la promoció
dels espectacles, en l’anàlisi de
la situació actual i, de cara al
futur, aconseguir una delega-
ció pròpia a la Federació de
Passions d’Europa.

S’estrena el
primer film sobre
la Fura dels Baus

L’estrena de la pel·lícula La
Fura in Vivo, sobre la compa-
nyia de teatre La Fura dels
Baus, serà avui als cinemes
Verdi Park de Barcelona, a 2/4
d’11 de la nit. El film repassa la
trajectòria de la companyia
des dels seus orígens moiane-
sos fins a la presentació d’Im-
perium, un dels últims especta-
cles de denúncia capitalista,
censurat per Xina. Ha estat
produït per Micromega i diri-
git pel francès Matteo Minetto,
que serà a l’estrena.

L’artista Blanca
de Nicolás
actuarà a Sitges 

L’artista plàstica resident a
Manresa Blanca de Nicolás
presentarà Yo el modelo, una
performance, o acció d’art en
viu, a Il Piacere de Sitges
aquest dijous a 2/4 de 9 del ves-
pre. L’acte se servirà de la dan-
sa del model que ha acompa-
nyat l’artista l’últim any i servi-
rà d’inspiració a altres artistes
que pintaran amb diverses tèc-
niques. A la vegada la pintura
servirà d’inspiració al ballarí i
al músic que tocarà en directe,
establint un anar i venir de dis-
ciplines artístiques.

Es canvia la data
de l’actuació de
Jango Edwards

L’actuació del pallasso Jango
Edwards amb l’espectacle Ca-
baret Cabron... pero profesio-
nal, prevista per a aquest dime-
cres a la Sala Petita del teatre
Kursaal, s’ha hagut de traslla-
dar al dimecres 18 de juny per
raons personals de l’artista.
Edwards ha estat sotmès a una
petita operació quirúrgica de
la qual s’està recuperant. L’ac-
tuació del clown tancarà la
programació de la Sala Petita,
que haurà tingut una vintena
d’actuacions durant el primer
semestre del 2008. 

EXPOSICIONS

L’exposició Monedes en lluita
explora des d’ahir, al Museu Na-
cional d’Art de Catalunya, el pa-
per protagonista de la moneda, la
medalla commemorativa i les
condecoracions al llarg de la
guerra del Francès (1808-1814),
coincidint amb el bicentenari de
la guerra. La mostra, oberta al pú-
blic fins al 3 de maig del 2009, es
completa amb una selecció d’ob-
jectes i documents diversos, rela-
cionats directament amb la con-
tesa i destinats a contextualitzar i
evocar el període napoleònic.

Entre les peces exposades des-
taquen pel seu valor o raresa una
peça d’or de 320 rals de Josep Na-
poleó (1810) i un tresor trobat en
una casa del llavors poble de Sant
Andreu de Palomar –avui barri
barceloní– amb diferents mone-
des d’or i plata de l’època.           

Entre els objectes que s’expo-
sen al MNAC hi ha dues medalles
commemoratives del primer cen-
tenari de la guerra, obra de l’artis-
ta berguedà Francesc Cuixart.
Una està dedicada a la guerra i
l’altra al centenari de la batalla
del Bruc.

El MNAC evoca la guerra
del Francès amb la mostra
«Monedes en lluita»
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L’exposició «Monedes en lluita» es pot veure fins al maig de l’any vinent


