
Són uns bojos de les lletres i uns
amants de les paraules. La defini-
ció no és cap llicència periodística
ni un efluvi poètic provocat pel pri-
mer diumenge d’aires primave-
rals de la temporada. Són els ter-
mes amb què el col·lectiu Totlletres
es descriu a si mateix. Lema de l’es-
tima per l’escriptura i la voluntat
emprenedora d’una nova entitat
que diumenge va viure la primera,
i reeixida, activitat pública. L’asso-
ciació manresana es va sumar a la
Fira de l’Aixada i 25 persones van
respondre a la crida d’escriure,
durant el matí, un relat breu o un
poema amb la ciutat com a referent
temàtic.

Totlletres és un nadó amb pocs
mesos de vida fruit del taller d’es-
criptura que va impartir Fanny
Arambilet a Manresa, sota l’empara
de la Biblioteca del Casino. El de-
sig d’un grup de participants de
prorrogar la seva passió narrativa
més enllà de les classes va motivar
la creació d’una entitat que aquest
diumenge es va presentar en so-
cietat amb una proposta singular.
A les 10 del matí, l’estand ubicat al
costat del quiosc de l’Arpa, a la pla-
ça Sant Domènec, va començar a
repartir fulls als vianants amb ga-
nes d’escriure. «Hi havia incertesa
perquè no saps com respondrà la
gent, i encara més tenint en comp-
te que era la nostra primera acti-

vitat», va explicar Maria Assump-
ció Piquer, secretària de Totlletres.

El dilema es va resoldre amb la
participació de vint-i-cinc perso-
nes, una xifra que els organitzadors
van considerar satisfactòria. Apro-
ximadament la meitat van partici-
par a la tarda en una lectura col·lec-
tiva dels textos, que va tenir lloc a
la sala d’actes del Casino amb la
presència del regidor d’Ensenya-
ment de l’Ajuntament de Manresa,
Toni Llobet. La paradeta va des-
pertar la curiositat dels qui passe-
javen per la plaça Sant Domènec al
llarg un matí marcat pel bon temps

i l’atracció de la Fira de l’Aixada. «Hi
ha hagut gent que ens ha demanat
informació i potser de resultes
d’això farem algun soci més», va
apuntar Piquer.

Els textos que els participants
van lliurar a l’organització van co-
brir un ampli ventall temàtic, tot i
que el títol de la trobada, Instan-
tànies literàries de la Llum, marcava
el camí a seguir. «Hi ha qui  ha es-
crit una peça descriptiva, com una
fotografia, i d’altres han preferit
oferir un relat històric. També hem
tingut algun poema. Totes les apor-
tacions han estat en català, tret

d’una, d’un senyor gran que ho ha
fet en castellà», va comentar la se-
cretària del grup.

La intenció de Totlletres, for-
mat actualment per onze mem-
bres, és repetir l’experiència l’any vi-
nent, si bé van prendre bona nota
dels aspectes a millorar. Segons Pi-
quer, «potser hauríem d’allargar el
termini, que aquest any anava de
10 del matí a 1 del migdia, perquè
a primera hora no hi ha gaire gent».
La bona acollida de la primera ac-
tivitat que duia a terme ha en-
grescat la nova entitat a pensar en
fer més propostes al llarg de        l’a-
ny. El proper horitzó és Sant Jordi.
«Ens agradaria fer alguna cosa», va
indicar Piquer, que va afegir que
«estem pensant en editar un recull
amb els nostres textos, però enca-
ra ho hem de madurar. Ara bé, les
ganes hi són». Tothom qui vulgui
informar-se sobre Totlletres pot
entrar al blog http://totlletres.word-
press.com.
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Escampant el gust per l’escriptura
La nova entitat Totlletres convoca 25 participants en la seva primera activitat pública
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ESTRENA REEIXIDA Totlletres té encara pocs mesos de vida però no li falten ganes de posar en marxa activitats
per donar-se a conèixer entre els manresans. aquesta entitat dedicada a conrear l’estima per l’escriptura va organitzar
diumenge una activitat que va servir de punt de partida de la seva presència en el panorama cultural de la ciutat
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EL MUSEU DE LA TÈCNICA DE MANRESA VA RETRE DIUMENGE AL
MATÍ UN SINCER HOMENATGE a diversos cintaires i sequiaires que, amb
la seva tasca i col·laboració desinteressada, han fet possible la creació i
consolidació de l'espai, el qual compleix enguany el 20è aniversari. L'acte
va estar presidit per l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, que, juntament
amb Josep Alabern, vicepresident de la Fundació Aigües de Manresa, van
entregar els guardons a Ignasi Perramon, Ignasi Flotats, Xavier Borrell, Jordi
Borrell (en nom del seu pare Magí Borrell), Josep Maria Massó, Lluís Virós,
Jaume Matamala (en nom del seu pare Jaume Matamala) i Àngels Mas (en
nom del seu marit, el desaparegut arquitecte Josep Miravitlles). L'alcalde
Junyent, durant els parlaments, va subratllar el «model de treball», que es
va dur a terme a l’hora de la creació del Museu de la Tècnica, com a exemple
per tirar endavant altres iniciatives civils. «Que l'esperit de la Llum i de la
Sèquia ens il·lumini, ens marqui el camí i ens ajudi a superar les dificultats
actuals», va concloure la principal autoritat de la ciutat. Després de la
projecció d'un vídeo dels vint anys d'història de l’equipament, i d'altres
parlaments, la cerimònia va finalitzar amb una animada actuació del grup
de gospel Less Six.–Damià Vicens



el vintè aniversari del museu
de la Tècnica reconeix la tasca
de cintaires i sequiaires
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sempre queda
alguna cosa
per dir

FOREVER YOUNG
Direcció i adaptació: Tricicle. Autor:

Erik Gedeon. Intèrprets: María Adamuz,
Marcos Cruz, Jacobo Dicenta, Dulcinea
Juárez, Armando Pita, Edith Salazar i
Rubén Yuste. Dissabte, 25 de febrer.
Teatre Kursaal (sala gran) de Manresa.
Programació del Toc de Teatre. 

’escenari del teatre Kur-
saal  de Manresa es va
omplir el cap de setmana

passat de música i humor de la mà
de cinc especials octogenaris, pro-
tagonistes del darrer espectacle di-
rigit pel Tricicle, Forever Young.
L’acció transcorre a la residència
per  actors Talía, on es troben
aquests curiosos personatges que,
amb nostàlgia i comicitat, des-
granen un repertori musical que
es combina amb cadascuna de les
escenes i gags que protagonit-
zen. Assetjats per una cruel infer-
mera que els recorda constant-
ment la seva edat i la seva proxi-
mitat a la defunció, els avis com-
baten la seva situació amb can-
çons i una actitud positiva.

Forever young és un cant a l’op-
timisme, un carpe diem entonat
amb humor i la convicció que la
història, malgrat l’edat, no està
del tot escrita. I, si ho està, sempre
queda alguna cosa per dir. El con-
tingut no és tan lleuger com apa-
renta, sinó que és un divertimen-
to ben amanit i construït, on cada
una de les cançons desenvolupa
la seva força estratègica, ja sigui
per aconseguir el clímax que pro-
picia la part més humorística, o bé
per evocar la nostàlgia de temps
passats. En tot moment, però, de-
fugint el derrotisme i l’enfonsa-
ment: envellir no és obstacle per
seguir gaudint, no cal renunciar als
plaers i cada entrebanc és una ex-
periència per recordar. 

Tot plegat s’explica amb un re-
pertori variat i original, que s’ini-
cia amb el contundent i efectiu I
love rock’n’roll, de Merrill i Hoo-
ker, punt de partidad’un concert
prometedor que augura bones
vibracions amb el públic. Un dels
punts àlgids de la vetllada és el
nostàlgic i estremidor Forever
young, d’Alphaville, amb una fan-
tàstica interpretació a càrrec de
Dulcinea Juárez. El final de la
funció és per l’esperançador i
contundent I will survive, de Glo-
ria Gaynor.
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TEATRE CRÍTICA

Els membres de la nova entitat, diumenge a la plaça Sant Domènec

T. M. R.

Les Festes de la Llum i la Fira
de l’Aixada van ser els temes
dels textos d’un bon grapat
de participants en la trobada

L’associació va arrodonir la
jornada amb una lectura
pública dels relats, diumenge
a la tarda al Casino


