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L’ANY QUE VE SERÀ MILLOR
Direcció: Mercè Vila Godoy.

Intèrprets: Neus Bernaus, Alba
Florejachs, Mireia Pàmies, Vanessa
Segura. Autores: Marta Buchaca, Carol
López, Mercè Sarrias, Victoria Szpunberg.
� DIA:  dissabte, 28 de gener. Sala
Gran del teatre Kursaal de Manresa.

l teatre Kursaal ha co-
mençat l’any amb bons
desitjos. Si fa unes set-

manes es podia veure la deliciosa
Que tinguem sort, d’Albena Teatre,
la temporada s’inaugurava ofi-
cialment el cap de setmana passat
amb L’any que ve serà millor, un
exercici a vuit mans sorgit a càrrec
de Marta Buchaca, Carol López,

Mercè Sarrias i Victòria Szpunberg.
Amb direcció de Mercè Vila

Godoy i interpretada per Neus
Bernaus, Alba Florejachs, Mireia
Pàmies i Vanessa Segura, L’any
que ve serà millor és un teixit d’his-
tòries, situacions, gags, anècdotes
amb un denominador comú: l’au-
tocrítica, l’autoburla, el diverti-
mento davant l’actual entorn i si-
tuació de crisi, d’angoixa, de quei-
xa. Des d’un punt de vista simpà-
tic, amb humor, sense deixar-se
vèncer, amb fortalesa, les quatre
actrius van desgranant les situa-
cions i històries que porten a una
mateixa conclusió: aquest ja n’hi
ha prou i l’autocomplaença, la
queixa constant davant l’entorn o
les circumstàncies personals.

L’autèntic exercici teatral radica
en la construcció del text: quatre
autores diferenciades i amb dife-
rents punts de vista i estils. Només
per aquest plantejament, el text
podria ser una autèntica acrobà-
cia que acabés esdevenint com-

plicada en el seu desenvolupa-
ment. Però el cas és que hi ha
una efectiva, consentida i eficaç
manca d’homogeneïtat, d’unitat
narrativa, que es converteix en
un endreçat, i ben executat i resolt,
calaix de sastre. Així, es planteja
una muntanya russa de situa-
cions, escenes que poden anar
des de l’absurditat més creativa
fins a les històries personals que
en un altre context iniciarien una
nova línia dramàtica, de la qual es
defuig instantàniament: la dema-
gògia s’ha acabat i de braços ple-
gats no s’aconsegueix res. Com
bé diuen dos personatges del
muntatge: «los catalanes os que-
jáis, los cubanos resolvemos».

Però el text de L’any que ve serà
millor és una primera meitat de la
seva eficàcia escènica. L’execució
recau de ple en les quatre actrius
i per unanimitat, i destaca la fres-
ca, divertida i altament efectiva
Alba Florejachs, seguida de ben a
prop per Vanessa Segura; i apla-
nant-los el terreny Neus Bernaus
i Mireia Pàmies. Però les quatre ac-
trius formen un equip cohesionat,
versàtil, i realment esdevenen una
autèntica alenada d’aire fresc.



E

UNA ALENADA D’AIRE FRESC
«L’any que ve serà millor» és un teixit d’històries, anècdotes
i gags amb un denominador comú: l’autocrítica i el
‘divertimento’ davant l’actual entorn de crisi, de queixa
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Vanessa Segura, Mireia Pàmies, Alba Florejachs i Neus Bernaus interpretant els seus papers al Kursaal
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La cantant mallorquina Maria del Mar Bonet i el pianista manresà Manel
Camp van presentar al Casal Cultural de Sant Fruitós el concert Blaus de l’àni-
ma: 20 anys ben a prop, que va tancar el programa de la Festa Major d’Hivern.
La sala es va omplir de gom a gom, amb un públic entregat des del primer
moment. Després d’interpretar les cançons del darrer disc, els dos artistes
van agrair els prolongats aplaudiments dels assistents oferint com a bisos
Què volen aquesta gent?, Jim i L’àguila negra, per acabar amb La balanguera.



Sant Fruitós aplaudeix Maria del Mar Bonet i Manel Camp

El grup municipal del PP a Ber-
ga, a l’oposició, proposarà, en el ple
municipal d’aquest dijous, que el
premi Ramon Vinyes i el concurs
de pintura Ciutat de Berga «passin
a tenir una periodicitat biennal, i
es destinin els 6.000 euros anuals
d’estalvi que suposa aquesta me-
sura a entitats que duguin a terme
serveis socials a la ciutat de Berga».

Les partides corresponents al
premi Ramon Vinyes i el concurs
de Pintura Ciutat de Berga ascen-
deixen a 6.000 euros. En el seu dia,
només el premi de teatre ja costa-
va 6.000 euros. Ara, el PP proposa
que aquests premis no es donin un

cop l’any, sinó un cop cada dos
anys. I que els diners que s’estal-
viïn, els 6.000 euros, es donin a en-
titats que es dediquin a treballar en
el camp social. El grup municipal
popular justifica la seva proposició
argumentant que, en el pressupost
municipal d’enguany, s’han reta-
llat «les aportacions i subvencions
que entrega l’Ajuntament a les di-
ferents entitats que desenvolu-
pen serveis socials». El regidor
popular Joan Antoni López afirma
que, en temps de crisi, «hem de
buscar noves fórmules per fer
front a aquesta situació, i la solu-
ció passa per una millor distribu-
ció de la despesa pública».
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El PP vol reduir la periodicitat
de dos premis a Berga per
destinar els diners a entitats

Els videoclubs sortejaran un
viatge per a dues persones, que in-
clou l’allotjament i l’assistència a la
gala dels premis Goya el 19 de fe-
brer, entre els qui lloguin pel·lícu-
les espanyoles entre l’1 i el 12 de fe-
brer. Aquesta iniciativa forma part
d’un acord entre l’Institut de la Ci-
nematografia i les Arts Audiovi-
suals, l’Acadèmia de Cinema i les
associacions d’Empreses del Vídeo
i d’Empresaris Majoristes del Sec-
tor Videogràfic per promoure el ci-
nema espanyol. A més, els video-
clubs regalaran un milió de llo-
guers de pel·lícules que han estat
guardonades amb algun Goya.
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Els videoclubs
sortegen una
entrada per a la
gala dels Goya 

L’Institut Català d’Arqueologia
Clàssica (ICAC) ha reconstruït el
viatge de 1.900 anys de les co-
lumnes de la façana del Palau de
la Generalitat des de Troia fins a
Barcelona, tal com ahir publicava
La Vanguardia. Les columnes de
granit de la regió de Troia (la Tròa-
de), a l’actual Turquia, van ser,
durant segles, algunes de les ma-
nufactures arquitectòniques més
conegudes de la Mediterrània.
Segons el rotatiu català, la princi-
pal hipòtesi dels investigadors de
l’ICAC és que un conjunt de co-
lumnes (45 de documentades) va
arribar de Troia a Tarraco amb mo-
tiu de l’estada de l’emperador
Adrià a la ciutat, l’hivern del 122-
123 dC. El seu destí hauria estat el
temple dedicat a l’emperador Au-
gust, restaurat en aquella època.

Després de la caiguda de Roma,
algunes d’aquestes columnes van
ser utilitzades en la construcció
d’una església, avui desapareguda,
a la zona de Sant Pere Sescelades.
I va ser l’any 1598 quan quatre d’e-
lles van ser traslladades fins a Bar-
celona per presidir la façana del
Palau de la Generalitat. Segons el
mateix diari, darrere del trasllat a
Barcelona hi ha l’arquitecte Pere
Blai, a qui s’encarrega el disseny i
les obres de la façana del Palau
que dóna a la plaça de Sant Jaume
i que és considerat el major expo-
nent de l’arquitectura renaixentista
a Catalunya. El 1582, Blai ja havia
traslladat dues columnes de l’an-
tiga església de Sant Pere Sescela-
des per col·locar-les a la porta
d’accés a la capella del Santíssim,
de la catedral de Tarragona. Tal
com s’explica en l’article, el trasllat
es va fer per mar després de rebre
la corresponent autorització del
Consell Municipal de Tarragona.
Avui dia es poden veure columnes
troianes com les del Palau de la Ge-
neralitat a Tarragona, per exemple,
al passeig Arqueològic.
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Esculpits a la regió de
Troia (la Tròade), a l’actual
Turquia, els pilars provenen
d’una antiga església



De Troia a Barcelona: el
viatge de les 4 columnes
del Palau de la Generalitat

Les quatre columnes del Palau de la Generalitat
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