
El Temple Romà de Vic acull quatre representacions de l’espectacle ‘Serraller i bandoler’

La cara més cultural del Mercat

Vic

Jordi Vilarrodà

En el nodrit panorama del 
bandolerisme català del 
segle XVIII, un dels per-
sonatges menys coneguts 
és Joan Pons, el Serraller. 
Durant el Mercat Medieval, 
es podrà conèixer la seva 
curiosa història gràcies a 
l’espectacle Serraller i ban-
doler, del qual es faran cinc 
representacions al Temple 
Romà. Dirigit per Joan Saga-
lés, membre del grup Vol-
Ras, i interpretat per l’actor 
Albert Freixer, el muntatge 
es va estrenar el passat mes 
de maig a Folgueroles i des 
de llavors s’ha pogut veure 
en diferents poblacions. 

Joan Pons era “serraller 
d’ofici i bandoler d’ocupa-
ció”, explica Xavier Roviró, 
membre del Grup de Recerca 
Folklòrica d’Osona, que ha 
col·laborat en la producció 
de l’obra. La seva història 
arriba al públic a través de 
l’Eloi, un serraller d’avui que 
la va explicant al públic i que 
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Albert Freixer encarna el serraller que explica la història, en la representació que es va fer el mes passat a Calldetenes

Espectacles a 
L’Atlàntida
Vic L’Atlàntida s’afegeix a 
l’oferta cultural d’aquests 
dies amb espectacles per 
al públic familiar. Dissab-
te i diumenge, a la sala 
Joaquim Maideu, la com-
panyia La Pera Llimonera 
porta la comèdia Rucs, la 
maledicció del bruixot, un 
muntatge que té com a 
protagonistes dos joglars 
medievals que interpre-
ten diferents personatges 
utilitzant tècniques del 
llenguatge de la màscara, 
el clown i els bufons.  

Visites al MEV     
i al campanar
Vic El Museu Episcopal 
de Vic proposa la visita 
guiada “Visió romànica”, 
que inclou l’Espai Oliba, la 
col·lecció de peces romà-
niques i la pujada al cam-
panar de la catedral. Se’n 
faran vuit en diferents 
horaris, de dijous a dissab-
te, amb un cost especial 
de 4,25 euros per persona, 
excepte els menors de 10 
anys que la tenen gratu-
ïta. Aquests dies el MEV 
també amplia el seu horari 
d’obertura.
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    PUBlICItat mercat medieval

la barreja “amb tot el que li 
passa pel cap”, fets actuals 
o històries més o menys 
llunyanes “vinculades amb 
l’ofici de fer claus i panys”, 
explica Joan Sagalés. Les 
claus “són les eines clau” per 
descobrir la seva vida, i tam-
bé la de tots plegats. 

El personatge que dóna 
peu a la història va ser “un 
dels bandolers més temuts 
i, encara ara, recordats”, 
explica Xavier Roviró. Com 
a artesà del ferro coneixia 
l’ofici, i va aplicar-lo al ban-
dolerisme. De temperament 
arrauxat i irracional, “la seva 

evolució cap a una violència 
desbordada i irracional va 
ser ràpida”, tot i que va aca-
bar en mans de la justícia 
quan segons una cançó popu-
lar va ser pres juntament 
amb la seva partida a l’hostal 
del Bolló de Santa Eugènia 
de Berga. 


