
aminaven alegres pel
carrer del Born amb
les seves capes feixu-
gues, les guitarres i la

vitalitat esclatant de la joventut
quan un nuvi angoixat els va de-
manar si podien pujar a cantar-li
una peça a la seva xicota perquè
havien tingut raons. No recorden
si l’intent va acabar en reconcilia-
ció però l’anècdota il·lustra l’esperit
de festa i companyonia que va
acompanyar durant un parell d’a-
nys llargs l’Estudiantina Manre-
sana, nascuda tal dia com demà
farà mig segle. Una trentena d’in-
tegrants d’aquella tuna es retroben
avui en un sopar de germanor
per recordar vells temps.

«El 27 de gener de 1963, a l’A-
merican Bar del passeig, ens vem
reunir els components de l’Estu-
diantina Menéndez Arango, que
havia nascut el 1961, i les noies de
la tuna femenina de l’institut Llu-
ís de Peguera, que s’havia creat un
any després, per ajuntar-nos i for-
mar l’Estudiantina Manresana», re-
memora Joan Plaixats. El primer
local d’assaig era un pis al núme-
ro 59 de la carretera de Vic, a la
cantonada amb el carrer Bilbao, i
posteriorment es van traslladar a
una sala de l’edifici del Casal Fa-
miliar Recreatiu. La primera sor-
tida es va celebrar el 7 de març, per
Sant Tomàs.

Plaixats recorda que «fèiem
dues o tres sortides l’any, no pas
més». L’Estudiantina va finar el
1965 «perquè uns se’n van anar a
la mili, d’altres a estudiar fora de
Manresa, també n’hi ha que van
posar-se a festejar i van desapa-
rèixer...». No es van prodigar però
cada cop que trepitjaven el carrer
i anaven a cantar feien un rebom-

bori formidable. Fins i tot van par-
ticipar a la Innocentada del 63.

El ritual sempre era el mateix.
Amb el vestuari que primer lloga-
ven a l’establiment barceloní Peris

y Cornejo i després a l’empresa
manresana Orriols Torrents, ini-
ciaven un recorregut preestablert
per cases on els convidaven a be-
gudes i pastes i, fins i tot, els dei-

xaven anar unes pessetes. «Vam ar-
ribar a ser una quarantena, te-
níem cinc bandúrries, dos o tres
llaüts, dues panderetes, guitarres
i un acordió. I tots cantàvem, però
hi havia solistes com Ramon Ga-
barrós, Antoni Mata i José Blanco».

Les germanes Glòria i Carme
Riu, Montserrat Ubach, Adelina
Putellas, Anna Maria Genís, Pere
García, Carles Esclusa, Jaume Ar-
nau, Xavier Caballé... són altres
noms d’un grup que cantava els
Clavelitos i organitzava revetlles,
nois de 17 i 18 anys que «a les 12 o
la 1 de la nit havíem d’acompany-
ar les noies de 15 i 16 a casa perquè
els seus pares les deixessin ser a la
tuna», explica Plaixats. El retroba-
ment d’aquesta nit es vol que sigui
un punt de partida per a celebrar
durant tot l’any les noces de plata
de l’Estudiantina Manresana.
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La tuna formada amb nois de l’acadèmia Menéndez Arango i noies del Peguera es va crear el
27 de gener del 1963 Integrants del grup es retroben aquesta nit per recordar aquella etapa 



Il Xef Malatesta, un trobador de
la nova era, presenta avui (20 h) a
l’Ateneu Ca la Samsona de Man-
resa el seu primer disc, titulat D’u-
nir versos i botons. Els assistents al
concert, a l’hora de comprar l’en-
trada, rebran de regal el dis. Per als
socis de l’ateneu, el preu és de 4 eu-
ros; i, per a la resta, de 6 euros. En
el seu primer treball, Il Xef Mal-
atesta recull 14 cançons eclècti-
ques. Amb estils com el pop, el
dub, el folk i l’electrònica, canta his-
tòries coloristes amb un rerafons
abrupte i decadent on la denúncia
i el romanticisme comparteixen es-
pai de manera elàstica. La seva pe-
culiar proposta canalla i seducto-
ra es converteix en una pauta idò-
nia per reflexionar sobre les grans
paradoxes dels temps actuals.
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Il Xef Malatesta
presenta el seu
primer disc avui 
a Ca la Samsona

El cardoní Berto Romero estre-
narà oficialment el proper 7 de fe-
brer a l’Alexandra Teatre de Bar-
celona l’espectacle Berto Romero
sigue con nosotros. El darrer pro-
jecte teatral de l’humorista va ser
amb Andreu Buenafuente. L’es-
pectacle Nadie sabe nada basat en
la improvisació i la interacció amb
el públic, es va poder veure a l’Ar-
tèria Paral·lel fins el 6 de gener.
Combinant-ho amb la televisió i al-
tres experiències escèniques amb
els companys d’El Terrat, Romero
ja fa més d’onze anys que repre-
sentava La apoteosis necia per tot
l’estat espanyol. Ara emprèn un
nou projecte en solitari, carregat
d’humor i en el qual continuarà
cantant, ballant i explicant la vida.
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Berto Romero
emprèn en solitari
un nou espectacle
d’humor

ient-me Rufus T. Firefly, el primer que vaig fer
quan vaig arribar al món va ser llançar a la cara
de la llevadora, la senyora Dumont, el fum pu-
dent del meu cigar. La T significa Tomahawk,

en honor d’un avantpassat jueu que va practicar la fimo-
si a tota una tribu de seminoles –abans se’ls coneixia per
noles–, quan els va tenir reservats a Oklahoma. Vaig pas-
sar l’infantesa en un apartament de l’East Side amb els meus
germans. Mai vaig saber de quants germans disposava, per-
què no em vaig parar a comptar-los i, a més, la casa sem-
pre estava plena de gent que entrava i sortia per la fines-
tra, fugint de la Migra. La vida era divertida llavors. Algú to-

cava el piano al safareig, un germà gran –a aquest sí que el
sabia fratern pels cops de puny que em donava a la clep-
sa– jugava al pinacle amb el pare, una senyora grassa es pas-
sejava en cotilla i ombrel·la, el fantasma d’un nen tot de blanc
demanava sopa de mill i un venedor ambulant es banya-
va els peus en la seva llimonada. Al cap de poca estona, van
arribar els cambrers amb les viandes, el llauner salaç, les
manicures i la dona de fer feines garrella. Fins i tot una ve-
ïna orada va creure que anàvem a la ronsa i aquella era una
cabina acollidora.

Amb una infantesa tan concorreguda, no és estrany que,
quan em van fotre fora de casa amb una manta índia i quin-
ze dòlars confederats, em dediqués a diversos oficis, com
venedor de cocoters, explorador a l’Africa, advocat embo-
licaire, veterinari de tatans, rector universitari, president de
república i agent artístic de tenorets. A la fi vaig poder fer
realitat el meu somni de ser actor. A l’escena, la meva es-
pecialitat era destrossar l’amic Bill de can Shakespeare, fent
el paper de Julieta amb bigoti, ulleres cul de got i un cigar
de cinc centaus a la boca. A la pantalla, vaig treballar amb
grans directors, que de seguida van deixar de ser-ho, pas-
sant de la Paramount o la Metro a les files dels King Bro-
thers. Un d’entre ells, Samuel Cohen, es va fer antisemita
per culpa meva. M’he casat tres vegades, sempre amb do-
nes i després d’haver-ho comprovat, de manera que sóc par-

tidari consumat del matrimoni. Estic, però, a favor de l’ho-
mosexualitat, sempre que sigui amb persones de diferent
sexe. Suposo que tinc fills, perquè veig cares conegudes a
casa i algun ganàpia se’m veu el whisky de garrafa. 

La Depressió del 29 em va empobrir, però vaig posar a
treballar a tots els germans que vaig poder atrapar i amb
la suor del seu front vaig invertir en els bons que em xiu-
lava a l’orella la cuinera de l’Eleanor Roosevelt, fins a assolir
una solidesa que m’ha permés endrapar al Four Seasons,
atendre els meus divorcis i defraudar  Hisenda com un sal-
vatge. No tinc por a la mort. El meu amic Woody diu que
la Mort és una dama agradable, de bona conversa, que sap
jugar als escacs i que et condueix sense escarafalls al Més
Enllà. El problema ve després, al Més Enllà. Existeix un Déu?
Suposo que els cristians, els jueus i els mahometans han
fet tot el possible perquè el lloc l’ocupi la mateixa persona.
Fet i fet, jo tinc ben clar allò de la juguesca d’en Pascal: si
hi crec i no hi és, no perdo res; si no hi crec i hi és, ho per-
do tot. A la làpida de la meva tomba vull que hi posin sen-
zillament: «Què mires, imbècil?». 
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«No tinc por a la mort. El meu amic Woody diu que la
Mort és una dama agradable, de bona conversa, que
sap jugar als escacs i et condueix al Més Enllà»
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Fotografia de grup d’aquella formació que, a l’estil de les tunes universitàries, unia nois i noies
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