
operacions militars... Hi ha coses
que les hem tretes perquè, tot i ser
certes, haurien semblat increïbles.
Una de les que sí que hem inclòs
en el relat és l’expedició que Amill,
amb 200 homes, va emprendre
per anar a Salou, tot trencant el set-
ge borbònic, i saquejar els magat-
zems en dos dies. El grup es va en-
dur dos-cents caps de bestiar. Tots
els personatges són reals, tret d’al-
gun secundari.

La novel·la té vocació patriòti-
ca més enllà del tema que tracta?

Sí, i tant! El David i jo som del
morro fort. D’Amill ens agrada
que, dins el sector austriacista,
era un intransigent. Quan es par-
lava de si calia rendir-se i negociar
o lluitar, ell votava per mantenir la
guerra fins a l’últim minut.

Un resistent de cap a peus.
Fins al 1732, des d’Itàlia, va es-

tar lluitant contra les forces bor-
bòniques. Era un temerari, però la
seva postura ens agrada perquè va
en contra d’aquesta actitud molt
de casa nostra de no ficar-se en
embolics i abaixar el cap. A més, ell
va perdre la guerra, però es va es-
capar de la presó de Girona. En
canvi, altres figures de la resistèn-
cia catalana van acabar d’una al-
tra manera. Josep Moragues va
ser decapitat, Antoni de Villarroel
va passar els seus dies a la presó de
la Corunya, on va morir... Ermen-
gol Amill va ser derrotat, però no
vençut.

Quina funció compleix la web
que han creat sobre el llibre
(www.lliuresomorts.cat)?

El David és expert en màrque-
ting i va considerar que el producte,
en aquest cas el llibre, ha d’anar
acompanyat de molta difusió. En
la web donem molta informació
per si el lector vol aprofundir en el
tema: música, rutes, dades histò-
riques, bibliografia ... A més, vam
gravar un booktrailer a Talaman-
ca amb el director figuerenc Lluís
Galter i un grup de miquelets.
Hem fet una campanya de difusió
molta forta perquè una cosa és cla-
ra: no hi ha res que es vengui sol.

En la web també hi ha un apar-
tat on es convida els ajuntaments
a fer mocions per reivindicar els
nombrosos herois anònims de
la guerra de Successió. Ha tingut
ressò la seva petició?

No ho sabem, però hem fet mig
centenar de presentacions arreu
del país i han vingut alcaldes i re-
gidors de moltes localitats a veu-
re’ns. En diferents indrets ja s’ha fet
molta feina, com per exemple a
Terrassa, on es va fer un home-
natge a Pere Breichfeus, que va ser
alcalde de la ciutat i coronel de les
tropes austriacistes. Hem de tenir
clar que la guerra de Successió no
és només d’una ciutat i d’un dia,
Barcelona i l’Onze de Setembre del
1714, sinó de tots els Països Cata-
lans. A cada vila hi va haver pro-
blemes, guerra... i cada comarca té
els seus herois anònims.
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CULTURES

«D’Amill ens agrada que

era un lluitador, tenia una

actitud molt diferent de l’acotar

el cap propi dels catalans»

Setze ateneus i teatres de Cata-
lunya acolliran a partir de demà i
fins al maig vinent una seixantena
d’espectacles de cultura popular
que es presenten dins de la sego-
na temporada de l’Espai A Xarxa
d’Arts Escèniques Amateurs de
Catalunya. Dels 21 muntatges di-
ferents que es programen (5 de
banda de música, 6 de coral, 4 d’es-
bart i 6 de teatre), el Bages n’aco-
llirà 8. Quatre es podran veure al
Casal de Fals i els altres quatre als
Carlins de Manresa, espai que
s’estrena aquesta temporada com
a programador de l’Espai A.

L’Espai A és impulsat per la Ge-
neralitat, la Federació d’Ateneus de
Catalunya i diferents entitats que
agrupen grups d’esbarts, de teatre,
de corals i bandes de música del
país. Aquesta segona temporada
de l’Espai A, iniciada amb una
primera part a l’octubre, arriba
després que la primera tingués
lloc del gener al maig del 2012. El
cicle compleix dues funcions: per
una part, ofereix la possibilitat als
grups amateurs de portar les seves
produccions a diferents indrets
de Catalunya i, per l’altra, dota els
ateneus de contingut i dinamitza
les infraestructures culturals. D’a-
questa manera permet també al
públic gaudir de les millors pro-
postes de producció amateur que
es creen a Catalunya.

Demà, «Bruixes» a Fals
La primera proposta d’aquesta
temporada de l’Espai A al Bages
serà Bruixes, un espectacle de l’es-
bart de Figueres Mediterrània
Dansa, que es presentarà demà (22
h) al Casal de Fals. Bruixes és un
muntatge, amb direcció artística
d’Ariadna Bassols, en el qual es
juga i s’experimenta amb la dansa
d’arrel i es fusiona amb l’art. Es
mostra la força i la màgia de dues

amigues enfrontades en una èpo-
ca on la crema de bruixes era ha-
bitual.

L’Associació Cultural i Recreativa
de Fals també programarà Can-
çons dels 4 vents, el 10 de març, un
espectacle de cant coral presentat
pel Cor Infantil de Sant Esteve de
Castellar del Vallès; Paisatges d’A-
mèrica, el 21 d’abril, en què el
protagonisme és per la musica de
banda de l’Agrupació Musical de
Cerdanyola del Vallès; i Els colors
de la dansa, el 12 de maig, en què
el Grup Mediterrània de Sant Cu-
gat presenta diferents danses po-
pulars del territori català. 

La programació dels Carlins de
Manresa inclou, a partir del 2 de fe-
brer, cant coral i teatre. Es co-
mença amb Gospel & Jazz, del
grup vocal Zetzània; i l’altra pro-

posta coral és Una veu, un viatge
a través del cant a cappella de
Nàiade per diferents estils musi-
cals. Pel què fa a teatre, es podran
veure Vides, a càrrec del grup Fi-
lagarsa de Molins de Rei; i E.R. Ac-
trius, a càrrec de Sala Cabanyes de
Mataró. 

Muntatges que s’exporten
D’altra banda, també hi ha grups
amateurs del Bages i l’Anoia que
troben difusió a través de la xarxa
de programació l’Espai A. És el cas
del grup de teatre Paranys de Sant
Joan de Vilatorrada que presenta-
rà l’obra d’embolics No et vesteixis
per sopar a Olot i a Sant Andreu de
la Barca. I de la Coral Mixta d’I-
gualada, que interpretarà el mun-
tatge L’esperit i la paraula a Reus
i a Llorenç del Penedès.

ACN/REDACCIÓ | MANRESA

El Bages acull 8 muntatges de la xarxa
d’arts escèniques amateur Espai A
Dels més de 60 espectacles programats, 4 es veuran als Carlins de Manresa i 4 al Casal de Fals

«Bruixes», de Mediterrània Dansa, dissabte a Fals «Paisatges d’Amèrica», un concert de contrastos

IMATGES PROMOCIONALS

«Una veu», cant a cappella del fado, blues, bolero... «E.R. Actrius», una reflexió teatral de la professió

Casal de Fals
 Bruixes. Mediterrània Dansa de
Figueres. 19 de gener (22 h)
 Cançons dels 4 vents. Cor Infantil
Sant Esteve. 10 març (19 h)
 Paisatges d’Amèrica. Agrupació
Musical de Cerdanyola. 21 d’abril (19 h)
 Els colors de la dansa. Grup
Mediterrània de Sant Cugat. 12 de
maig (19 h)
Els Carlins de Manresa
 Gospel & Jazz. Grup Vocal
Zetzània. 2 de febrer (22 h).
 Vides. Grup de Teatre Filagarsa de
Molins de Rei. 6 de febrer (22 h)
 Una veu. Nàiade. 9 de març (22 h)
 E.R. Actrius. Sala Cabanyes de
Mataró. 23 de març (22 h)

ESPECTACLES AL BAGES

L’actor català Fernando Guillén
Gallego, protagonista, entre mol-
tes altres pel·lícules, de Mujeres al
borde de un ataque de nervios, va
morir ahir a Madrid als 81 anys.
Pare dels també actors Cayetana i
Fernando Guillén-Cuervo, va gua-
nyar un Goya per Don Juan en los
infiernos i va desenvolupar una sò-

lida carrera teatral i televisiva. La
seva popularitat va començar a fer-
se efectiva a la televisió acabada la
dictadura, especialment amb La
saga dels Rius, i amb la primera re-
alització de Pilar Miró, Lilí.

Fernando Guillén va morir a
2/4 de 3 de la tarda a l’Hospital San
Chinarro de Madrid, «per causes
naturals», segons va informar la fa-
mília en un comunicat, que tam-
bé agraïa «el respecte i l’afecte de
tots». La capella ardent de l’actor,
nascut a Barcelona el novembre
del 1931, es va instal·lar al tanato-
ri de La Paz, a Tres Cantos, i ahir ja
hi van acudir, a més dels fills i l’ac-

triu Gemma Cuervo, que havia
estat la seva dona; el cineasta Álex
de la Iglesia i el director de l’Aca-
dèmia de Cinema, Enrique Gon-
zález Macho, entre altres.

Fernando Guillén es va traslla-

dar aviat a Madrid, on va rebre la
seva formació. Va deixar la carre-
ra de Dret per dedicar-se primer al
teatre i després al cinema i la tele.
Així, seria reconegut com a galant
de veu càlida i dicció perfecta.
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Guanyador d’un Goya per
«Don Juan en los infiernos»,
va fer-se popular a la tele
amb «La saga dels Rius»



L’actor català Fernando
Guillén, el galant de veu
càlida, mor als 81 anys

Fernando Guillén era pare dels actors Fernando i Cayetana
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