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CULTURES

El Teatre de l’Aurora d’Igualada
estrenarà aquest divendres la seva
primera producció pròpia, l’obra
per a adults Olor de gas, basada en
la novel·la de Pep Elias. Un total de
130 mecenes han ajudat a finan-
çar el projecte a través de la plata-
forma Verkami. En un principi, els
impulsors demanaven 2.200 euros
per construir l’escenografia, una
meta que es va assolir al cap de no-
més 14 dies de començar la col·lec-
ta. Finalment, després de 40 dies,
s’han recaptat 4.040 euros, gaire-
bé el doble de l’objectiu inicial i el
8% del pressupost total de la pro-
ducció. Els diners extra s’han des-
tinat al vestuari, l’atrezzo i el mun-
tatge musical. 

El director del teatre, Òscar Bal-
cells, va destacar ahir que la pro-
ducció –100% igualadina– ha estat
«un treball col·lectiu i una suma de
talent i esforç de moltes persones»,

una idea que es reforça amb l’ex-
periència del micromecenatge. El
director de l’espectacle, Marc Her-
vàs, va explicar que en l’adaptació
al teatre de la novel·la «s’ha sinte-
titzat la història mantenint l’es-
sència de l’argument: la recerca de
la felicitat». 

L’actor igualadí Joan Valentí,
protagonista de l’obra, va assegu-
rar que està «encantat de tornar a
actuar a l’Aurora després de 15
anys» i que l’objectiu és fer una his-
tòria «simpàtica i humana, que
aporti humor i entreteniment però
també deixi un espai per a la re-
flexió». Finalment l’autor de la no-
vel·la, el també igualadí Pep Elias,
va afegir que tot el procés per
adaptar el text ha suposat un
«aprenentatge increïble».

Dijous tindrà lloc una sessió
en primícia per als mecenes. Olor
de gas, però, s’estrenarà per a la res-
ta del públic divendres i es podrà
veure en dues funcions més, dis-
sabte i diumenge. Després, la pro-
ducció començarà una gira que la
durà al teatre Kursaal de Manresa,
la sala Trono de Tarragona, el Tea-
tre de Ponent de Granollers o la
sala La Planeta de Girona. 
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És la primera producció
del Teatre de l’Aurora, que
tindrà una sessió en primícia
per als mecenes, dijous



«Olor de gas» recapta
4.040 euros, el doble del
que s’havia proposat

«La història  de Gironella l’ha fet
ell». Amb aquestes paraules valo-
rava ahir Rosa Serra, directora de
la revista de l’Àmbit de Recerques
del Berguedà, L’Erol, l’obra de Jo-
sep Busquets Castella, de 71 anys
d’edat, que va morir diumenge i
que va ser enterrat ahir al matí. 
L’església es va omplir en l’ofici fu-
neral del que havia estat respon-
sable de l’arxiu històric municipal
les dues darreres dècades. Josep
Busquets, que feia aquesta tasca de
manera altruista, també es va dis-
tingir per la seva feina incansable
d’estudi de diferents aspectes de la
història local, que va divulgar a tra-
vés de les revistes El Vilatà, d’àm-
bit local, i L’Erol, d’abast comarcal;
i de diferents llibres.

Josep Busquets era arxiver del
municipi, «una feina desconegu-
da pel gran públic», assegurava
ahir el regidor Manel Pla. L’edil ex-
plicava que parlava de Busquets
«com a veí», ja que el coneixia de
feia anys. «Tota la vida ha estat a tot
arreu, col·laborant en temes rela-
cionats amb la cultura i la història»
del poble.  «Li encantava la seva fei-
na i la feia amb passió», deia Ra-
mon Soler, cronista local. Soler
recordava la cura amb la qual cer-
cava i conservava material per a
l’arxiu com programes de festes o
la col·lecció d’ampolles de l’anís de
la fàbrica gironellenca Garriga.

Josep Busquets, que va desen-
volupar la seva carrera professio-
nal treballant en una oficina de 
Caixa de Manresa, va dedicar el
seu temps lliure a tenir cura de l’ar-
xiu històric municipal i a divulgar
la història local. «No havia tingut

mai un no per a ningú», va asse-
nyalar Ramon Soler. 

«La seva feina era molt profes-
sional», va explicar Rosa Serra. La

historiadora berguedana va co-
mentar que Josep Busquets «sem-
pre deia que ell no era historiador,
i ho feia més bé que ningú». A Bus-
quets «li agradava molt llegir i
transcriure pergamins», fent gala
de la seva paciència i constància.
Era membre del consell de redac-
ció de L’Erol i, com explicava mos-
sèn Ramon Viladés, una altra àni-
ma de la publicació, «sempre et do-
nava el cop de mà per arrodonir el
següent número».

Ara el consistori haurà de «re-
pensar» com es gestiona l’arxiu his-
tòric, apunta l’alcalde, David Font,
que ha lloat la tasca de Busquets i
la seva disponibilitat a col·laborar.

D. C. | BERGA

Gironella s’acomiada de
l’estudiós local i arxiver del
municipi Josep Busquets 
Feia dues dècades que s’ocupava de manera altruista de l’arxiu històric 

i divulgava la història del poble en articles a revistes i a llibres locals


Josep Busquets amb el seu llibre sobre la parròquia local, l’any 2005
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VALORS
Un home pacient, discret i humil
que ha preservat la història

Les persones que el coneixien
diuen de Josep Busquets que

era pacient, constant, discret, humil i
amable. Havia signat articles amb
Àngels Solà, professora d’Història
Contemporània de la UB.



LA CLAU

Òscar Balcells, Pep Elias, Joan Valentí i Marc Hervàs amb
l’escenografia que s’ha finançat gràcies al micromecenatge

TEATRE DE L’AURORA


