
otser pensaran que és una frivo-
litat, però en adonar-me que
aquesta columna es publicaria

just el 2 de maig, quan es commemora
la revolta del poble de Madrid contra
l’ocupació francesa, he recordat allò
que Àngel Quintana comenta cada ve-
gada que la crítica espanyola, prefe-
rentment madrilenya, diu fàstics d’una
pel·lícula francesa projectada a Canes
o cada cop que lamenta que la selecció
d’aquest festival francès no ha valorat
cap pel·lícula espanyola: «Torna el es-
píritu del 2 de mayo.» A part d’Almo-
dóvar, un fenomen de llarga durada a
França i un cineasta que és un món
apart, el festival de Canes, certament,
no és que tingui gaire present el cinema
espanyol, considerant-lo generalment
lluny de les temptatives que marquen
la pauta diferencial del cinema con-
temporani. A més a més, des de fa dos
anys, hi ha un cineasta de Banyoles al
qual Canes, des de la revalorada Quin-
zena de Realitzadors, sí que fa atenció:
Albert Serra, al qual va descobrir amb
Honor de cavalleria i del qual ara ha
programat El cant dels ocells, que
s’endevina com una aventura cinema-
togràfica a propòsit del vagareig dels
tres Reis d’Orient. A la crítica espa-
nyola, preferentment madrilenya, el ci-
nema d’Albert Serra li provoca gene-
ralment tanta estranyesa, per no dir ir-
ritació, com algunes pel·lícules france-
ses. A més, no se’l poden fer seu. Ho
tenen difícil per presentar-lo com a es-
panyol. A Albert Serra, de fet, no se’l
pot fer seu ningú. Però és algú que, a
diferència de tants de cineastes cata-
lans que fan pel·lícules en castellà per
aconseguir una suposada difusió inter-
nacional, no té cap problema per fer
parlar en català el seu Quixot o els seus
Reis Mags. I no li va malament. Al cap-
davall és per la seva aposta estètica
que, com ho deurà fer El cant dels
ocells, Honor de cavalleria ha voltat
per festivals d’arreu. Però pot celebrar-
se la seva opció lingüística en un país
en què en una pel·lícula que passa a
l’Hospitalet no s’hi sent ni una paraula
en català? Ni tan sols hi ha mossos
d’esquadra. Només guàrdies civils.
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a partir del dia 5 de maig,
trasllat a les noves

instal·lacions 
per una millor atenció 

als nostres clients 

a tradició escènica dels pine-
dencs és antiga. N’hi ha que,
fins i tot, la lliguen a la genètica
perquè pocs infants del munici-

pi no s’han deixat veure en alguna ocasió
pel Centre Cultural i Recreatiu, un espai
comú on es couen algunes de les millors
històries imaginàries i on qualsevol és
convidat a deixar-se endur per la màgia
del teatre. Precisament perquè aquest àm-
bit té les arrels ben plantades a Pineda, fa
sis anys que s’hi organitza la Mostra Na-
cional de Teatre Amateur, que és, per què
no dir-ho, el brou on s’han cuit la majoria
de grans actors i actrius d’aquest país. I si
no, pregunteu a algun d’aquests que sur-
ten a les sèries de TV3 si no va ser fent
L’estel de Natzaret que li va venir el cu-
quet de l’escena. Coneixedors, doncs, de
l’interès i el poder d’atracció que té el tea-
tre, des del Centre Cultural i Recreatiu i en
estreta col·laboració amb la Federació de
Grups Amateurs de Teatre i l’Ajunta-
ment, dimecres es va donar el tret de sorti-
da a la sisena edició de la mostra, que s’a-
llargarà fins diumenge.

El president de la federació, Josep Ra-
fecas, explica que aquest any s’ha ampliat
la mostra a «quatre dies sencers i una nit»
perquè es disposava tant d’oferta «de qua-
litat» per omplir-los com de pressupost
per afrontar-ho. «Hem volgut aplegar la
major part de gèneres del món de l’escena
i en aquests 40 espectacles que integren el
programa hi ha teatre de carrer, musical,
de cafè, gestual, lectures dramatitzades,
circ, monòlegs, de petit format...», asse-
nyala. Entre les principals novetats hi ha
la representació d’un acte sacramental del
segle XII, un espectacle –Nit... teatre...
música... ball... acció!– en què participen
actors discapacitats psíquics i la posada
en escena d’una peça que només es pot
veure durant la Fira de l’Aixada de Man-
resa. Els espais triats, com sempre, es re-
parteixen per la població i ocupen tant els
escenaris del Centre Cultural i Recreatiu
com el pati de Can Comas, la biblioteca,
la plaça de l’Ajuntament i el carrer Barto-
meu. D’altra banda, seguint amb la tradi-
ció de fer un reconeixement al teatre pro-
fessional –«el germà gran»–, en aquesta
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ocasió s’homenatjarà la trajectòria del
Teatre Nacional de Catalunya (TNC) «per
la rigorositat de la seva feina i com a punt
de referència per a aquells que estimem el
teatre». Amb aquesta mostra, Pineda de
Mar es reafirma com un autèntic aparador
en el qual les companyies amateurs d’ar-
reu de Catalunya exposen la feina que han
fet en els últims anys per intentar que els
programadors les vegin i potser, després,
les contractin. Perquè més enllà de mante-
nir un plantejament no professional, la
mostra fa avinent que el teatre amateur
treballa amb el màxim rigor.

Tot i que les representacions es van ini-
ciar dimecres, ahir al matí el popular actor
David Verdaguer, el conegut reporter amb
bigoti del programa d’humor Alguna pre-

gunta més? de TV3, va ser l’encarregat de
fer la xerrada inaugural. Davant un públic
entregat, aquest malgratenc d’origen, que
segons va dir devia totes les seves taules
interpretatives a Pineda, perquè va ser
aquí on va iniciar la seva carrera, va parlar
de com els actors amateurs es convertei-
xen en professionals. «És una línia ben
petita que espanta, i l’únic que la diferen-
cia és el sou i el risc, perquè la il·lusió i el
compromís no canvien», va concloure. A
banda de criticar l’intrusisme que hi ha en
el sector i parlar de la «necessitat de prote-
gir el gremi», Verdaguer va sentenciar
que, tot i el que se sol dir, «el teatre no es-
tarà mai en crisi i tindrà vida llarga».
«Perquè ningú pot canviar l’aquí i l’ara»,
va dir.
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Pineda es reivindica fins diumenge com a seu de la Mostra Nacional de Teatre Amateur
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