
SALVADOR REDÓ7

IMATGES PER FER MEMÒRIA. La taula rodona es
va fer ahir a la Sala Petita del Kursaal. L’actriu
Montserrat Salvador i el seu marit, el director Esteve
Polls, abans de l’acte Els cinc protagonistes i el
moderador, Joan Morros. El públic, ahir, va
intervenir i força, demostrant que hi ha fets que, tot i
el pas del temps, es mantenen vius en la memòria
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ora Santacreu, actriu i
primera figura de la
representació a Man-
resa de «La hidalga del

valle», i mossèn Genís, de la Seu de
Manresa, es van convertir, ahir,
en els dos protagonistes indirectes
dels records d’aquells que van fer
possible, el ,  organitzar, pro-
moure i representar quatre fun-
cions, l’agost, d’un macromuntat-
ge que va reunir . especta-
dors a Manresa. A l’exterior de la
Seu. Morena i espectacular, San-
tacreu demanava a mossèn Genís:
«estic bé?», i ell responia, «està feta
un vertader diable». Però la fa-
ràndula no va topar amb l’església.
Malgrat ser en ple franquisme.

Esteve Polls, un dels històrics di-
rectors teatrals a Catalunya, té
una memòria envejable i saluda-
ble sentit de l’humor als seus 

anys. Ahir, Polls -director de «La hi-
dalga del valle»– mostrava la seva
emoció, sense necessitat de sen-
sacions lacrimògenes, i reconeixia
que mai a la vida no havia portat
la batuta d’un espectacle similar al
que va dirigir a Manresa fa més de
cinquanta anys. No pel text sinó
perquè, com explicava, «hi havia
tota la ciutat implicada. Hi havia
il·lusió, entusiasme». Un alumne
seu, fa uns anys, a l’Institut del Tea-
tre, li va donar records del seu
avi. El noi era de Manresa i l’avi ha-
via participat a «La hidalga del
valle». Com  persones més.

Aquesta col·laboració, desinte-
ressada i vital, la va remarcar Xa-
vier Francàs, un dels promotors de
l’espectacle, que recordava com
van convertir un talús descampat
de . metres quadrats en un
pati de butaques: mil estaques
que va cedir l’empresa Micsa i
que el mateix Francàs, amb Polls,
van, pràcticament, anar a dema-
nar-les, a Calders, a l’amo de l’em-
presa. Rosa Camprubí, la més jove
de la representació manresana
d’ahir, emocionada en recordar
el seu pare –que va ajudar a fer el
repartiment de l’obra a Esteve
Polls–, reia quan explicava a l’au-
ditori que encara ara té una fan
que quan la veu pel carrer la salu-
da amb un  «adéu, hidalga».

Diu Polls que «quan algú creu
en alguna cosa, si vol la fa». I a
Manresa, el , algú va creure
que Calderón de la Barca i el pres-
tigiós director farien una bona
parella. Ja es va veure que sí. I ahir,
l’acte sacramental es va recordar.
Pel davant i pel darrere.

La crònica
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L’espectacle més gran mai explicat
Esteve Polls i quatre protagonistes manresans recorden la representació de «La hidalga del valle» a Manresa, el 1954�

La Sala Petita del Kursaal va
reunir ahir persones que van
viure el que va ser una gran
efemèride social i cultural

Dora Santacreu, actriu, deia a
mossèn Genís: «estic bé?» i
ell responia: «està feta un
vertader diable»

Cultures
TEATRE | MÚSICA |LLETRES |DANSA |TENDÈNCIES  | TRADICIONS  | CINE | TELEVISIÓ

UN ÈXIT SENSE PRECEDENTS Reunir 14.000 persones per veure un espectacle és un rècord. Fer-ho el 1954, transformant l’escala d’accés
a la façana principal de la Seu de Manresa en un escenari resulta, ara, increïble. Aplegar-ne 600 més perquè hi participin és un luxe. Però la
representació de «La hidalga del valle» va ser això. Ahir, el director, actors i promotors del muntatge revivien què va passar fa 54 anys
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«Recordo la il·lusió
de tothom i el
director, Esteve Polls,
anant amunt i avall.
Vam assajar molt.

L’únic que em sap greu és que
no ho vaig poder viure com a
espectadora. Va ser un
muntatge irrepetible»

CONXITA SOLER 
FEIA EL PAPER DE GRÀCIA

«La gent, la ciutat,
s’hi va implicar. Que
necessitàvem fusta
per muntar una
tarima? L’anàvem a

demanar. I no vam tenir mai un
no. La roba de 400 persones no
va costar ni un duro. Això avui
dia seria impossible»

XAVIER FRANCÀS
PROMOTOR DE L’ESPECTACLE

«Jo tenia 10 anys i
havia de dir un vers.
M’hi va portar el meu
pare, Martí Camprubí,
i em va dir que fes cas

del senyor Polls, que corria per
tot arreu. Però jo el que volia era
córrer entre els bancs de la Seu
per jugar amb els escolans»

ROSA CAMPRUBÍ
FEIA EL PAPER D’HIDALGA

«La meva màxima
preocupació era saber
si em donarien un
paper, i quan així va
ser, vaig respirar.

Recordo com enlluernava la Dora
Santacreu i el fet que ‘La hidalga
del valle’ va ser una obra de
tothom i per a tothom»

SALVADOR SOLER
FEIA EL PAPER DE JOB

ELS PROTAGONISTES


