
La companyia teatral La Cuba-
na durà a terme una singular cam-
panya promocional el proper 14 de
febrer, dia de Sant Valentí. El grup
regalarà dues entrades per a una
funció de l’obra Campanades de
boda a les primeres cinc-centes
persones que acudeixin al Teatre
Tívoli, entre 12.30 i 13.30 h, amb un
vestit de núvia a la mà. L’especta-
cle es pot veure en aquest escenari
barceloní fins al proper 3 de març,
després d’un any en cartell i un no-
table èxit de públic. Posterior-
ment, el muntatge iniciarà una
gira per diferents localitats espa-
nyoles. Entre el repartiment de
Campanades de boda, peça que
dirigeix Jordi Milán, hi figura l’ex-
perimentada actriu artesenca
Mont Plans.
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La Cubana donarà
entrades a qui vagi
al Tívoli amb un
vestit de núvia

L’artista navassenc Valentí Gu-
bianas il·lustra els tres primers
contes que l’editorial Baula publi-
ca en la nova col·lecció Lluna, un
projecte que s’adreça al públic
més menut. El dibuixant bagenc
ha treballat en aquesta ocasió en
col·laboració amb les autores Anna
Gasol i Teresa Blanch, responsa-
bles colze a colze dels tres vo-
lums: La lluna té un amic, Anem al
metge i Festa d’aniversari. Gubia-
nas és un dels il·lustradors d’àl-
bums infantils més reconeguts
del país i en la seva trajectòria ha
treballat per a diverses editorials.
Baula és un dels segells capda-
vanters del gènere, fundat l’any
1993 i amb un extens catàleg de li-
teratura per a nens en el seu fons.
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Valentí Gubianas
il·lustra tres contes
d’una nova
col·lecció infantil
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La crisi pressupostària angoixa
els responsables de Nova Crida,
l’entitat responsable de la progra-
mació estable de sardanes a la
capital del Bages. La temporada del
36è aniversari s’inicia aquesta tar-
da (18.30 h) amb una ballada a la
Plana de l’Om a la qual posarà so
la cobla Ciutat de Manresa, ober-
ta a tothom qui hi vulgui participar.
Els assistents rebran el llibret en el
qual s’informa de la trentena d’ac-
tivitats que l’associació durà a ter-
me enguany.

«Vivim un moment molt crític»,
assegura Leandre Fusté, president
de Nova Crida. La subvenció mu-
nicipal va pujar l’any passat a 4.900
euros, «menor als 6.000 euros de
temps enrere, i el regidor de Cul-
tura, Joan Calmet, ens ha promès
que intentaran mantenir aquesta
aportació, però no hi ha res firmat,
tot és de paraula». Tot i l’ajuda que
significa poder disposar d’aques-
ta quantitat, Nova Crida necessi-
ta més fonts de finançament per-
què «el pressupost per a tota la
temporada és de 20.000 euros».

L’activitat principal de l’entitat
són les audicions i ballades que or-
ganitza de forma periòdica, sovint
a la Plana de l’Om però també en
molts altres espais de la ciutat. El
gruix de la despesa se l’emporta la
contractació de les cobles, cadas-
cuna amb una dotzena de músics:
«la que cobra menys demana uns
800 euros, i alguna s’enfila als
1.300 euros». Fundada fa tres dè-
cades i mitja, Nova Crida va arri-
bar a tenir mig miler de socis,
però actualment la xifra ronda els
270, cadascun dels quals paga 25
euros l’any de quota. Tot i que pot
semblar una quantitat minsa, Fus-
té està convençut que «si l’apugem
encara tindrem menys gent».

Mantenir la flama de la sardana
a Manresa té un preu. Tot i que hi

ha altres entitats que es dediquen
a la promoció d’aquest ball, com el
Foment de la Sardana de l’Agru-
pació Cultural del Bages i El Grup
Sardanista Dintre el Bosc, Nova
Crida és l’única que organitza tro-
bades cada mes. Sobre una possi-
ble fusió entre les diferents colles,
Fusté opina que «els únics que fem
sardanes de carrer som nosaltres.
La gent de Dintre el Bosc es dedi-
ca més a la competició. A vegades
els diem que vinguin a la plaça a
assajar, i alguns cops vénen, però
prefereixen fer-ho al seu local».

Esmolar l’enginy i cercar col·la-
boracions ha estat clau per con-
feccionar el programa del 2013.
«Tenir una ballada cada quinze
dies ja no és possible«, apunta
Fusté, i afegeix que «ens hem ad-
herit a celebracions d’altres enti-
tats». La primera mostra serà la ba-
llada amenitzada per la Cobla

Contemporània de Sabadell, que
tindrà lloc el 16 de febrer en el marc
de les festes de la Llum i en col·la-
boració amb Òmnium Cultural.

«La sardana ens identifica, és vi-
va, però si la deixem morir... què
ens quedarà», lamenta Fusté. Un
prec que s’estén a la falta de moti-
vació que detecta entre els joves,
que «tenen moltes altres coses
per passar-s’ho bé». La dimensió
social de la sardana no és la ma-

teixa que temps enrere i l’allau
d’ofertes d’oci i la seva falta d’a-
tractiu per al jovent li han provo-
cat un cert envelliment.

50 anys de la Ciutat Pubilla
Manresa va ser Ciutat Pubilla de la
Sardana l’any 1963 i el proper 28
d’abril se celebrarà el cinquante-
nari de l’efemèride amb una festa.
La jornada començarà a les 12 h
amb l’ofrena floral al monument
de la sardana de la plaça de Cots,
que es reinaugurarà, i una ballada
amb la cobla Principal de la Bisbal.

El pati del teatre Kursaal acolli-
rà una actuació dels esbarts de
Manresa a les 17 h. Una hora més
tard, a la Sala Gran de l’equipa-
ment del passeig de Pere III, se ce-
lebrarà un concert amb La Prin-
cipal de la Bisbal, cobla de reco-
negut prestigi que enguany com-
memora el seu 125è aniversari.
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Nova Crida enceta el curs de sardanes
a Manresa preocupada pel seu futur

L’entitat pateix per assolir els 20.000 euros que necessita per afrontar la nova temporada

Nova Crida té pactada una
subvenció municipal de 4.900
euros, i té 270 socis que
paguen 25 euros de quota

Manresa celebrarà el proper
28 d’abril el cinquantenari de
la proclamació de Ciutat
Pubilla de la Sardana

om a la tardor del 1959 a l’hotel Sands de Las
Vegas. En Sinatra és al piano de la seva suite ba-
bilònica teclejant un arranjament de Nelson
Riddle. Tot el Rat Pack és a la ciutat pel rodat-

ge d’Ocean’s eleven. Aprofiten les primeres hores del dia per
enllestir les escenes corresponents a les sales de joc del ma-
teix hotel, després de les actuacions als escenaris, i se’n van
al llit al migdia, tots menys en Henry Silva, que sembla no
dormir mai. En Frankie espera que el cridin, quan el set es-
tigui preparat i les llums al seu lloc. Fuma un Lucky, que
manté al queix dels llavis. A l’abast de la mà, un vas llarg amb
una digna mesura de bourbon.

Tot d’un cop s’obre la porta i veiem l’aristocràtica testa d’en
Peter Lawford, el cunyat de l’emergent senador Kennedy,
sempre agençat com si acabés de sortir del vestidor. «Bai-
xa al bar principal, Frankie –diu amb un somrís burleta–,
i veuràs el Sammy i en Dino fent de les seves».

Efectivament, recolzats a la barra del sumptuós Copa
Room, hi trobem en Dean Martin i en Sammy Davis jr., en-
voltats d’una bona colla de desvagats que els hi riuen les
gràcies. «Amics meus –diu en Sammy–: heu estat jugant tota
la nit i potser sense gaire sort. Ara és el moment de guanyar
uns calés fàcils. Què us hi jugueu que em mossego un ull?».
«Això no és possible, Sammy, criatura» –respon en Dean
Martin, molt en el seu paper de pallasso blanc. L’entremaliat
Davis no li fa cas i segueix amb la proclama: «va, nois, no
sigueu porucs a la sortida del sol. Vull veure els vostres di-
ners! Em mossego el clisso o no?». Un texà cepat és el pri-
mer en amollar un bitllet de mil dòlars. El bàrman, un me-
xicà escardalenc, però viu com una cuca d’estiu, fa de di-
positari. Plouen més pistrincs enmig de les rialles de la gent
que no esperava un plus de diversió a aquelles hores a càr-
rec d’artistes de la pantalla. El mànager de l’hotel s’apropa
a Sinatra i, amb més canguis que respecte, li xiuxiueja: «El
seu amic, el senyor Davis, no hauria de ser aquí». Hi ha dis-
criminació racial al Sands. La gent de raça negra poden ac-
tuar als escenaris, però no entrar al bar, i menys encara hos-

tatjar-se en una cambra. Sammy Davis, que s’allotja a un es-
tabliment del West Side,  treballa en el rodatge on faci fal-
ta, però ara és al bar, potser amb massa màniga ampla. «Per
què? –respon Sinatra– Per borni, negre o jueu?».

Quan ja té tot el barret plé de virolla fresca, en Sammy
es treu l’ull esquerre de vidre, producte de l’accident d’au-
to a San Bernardino, i li fa un mos. Riallada general. Gairebé
tothom dóna per ben perduda la moma davant la funció,
llevat d’un japonès que comença a baladrejar i, com que
ningú no l’entén, el deixen que s’esbafi a gust.  «Molt bé, se-
nyors contribuents –rebla en Davis jr.–: els concedeixo una
segona oportunitat. Què s’hi juguen que em mossego l’al-
tre ull?». Les riallades sonen encara més fortes i de nou el
barret s’omple. Ara, en Sammy el que fa es treure’s la den-
tadura postissa i gratar-se amb ella l’ull dret a satisfacció.
«Oh, merda! Això no val!», crida un negociant de blat de Du-
luth. «És clar que val –afirma en Dino impertèrrit perfet–
Què en pensa Mr. Sinatra?». Frank Sinatra es mira a tots amb
cara d’avorrit. «Au, deixeu-vos de collonades! No recordeu
que aquesta nit hem d’atracar cinc casinos alhora?».
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Borni, negre i jueu
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«Amics meus, diu en Sammy Davis jr., què us hi
jugueu que em mossego un ull?. Això no és possible,
respon Dean Martin, a l’hotel Sands de Las Vegas»

Crític de cine
Manuel Quinto

Imatge de la ballada inaugural de la temporada passada a la Plana de l’Om de Manresa
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