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«L’ALQUIMISTA CULTURAL DELS ULLS TRISTOS» l’espectacle que porta aquest suggeridor títol obrirà el
dia de la llum l’any dedicat a la vida i l’obra de l’escriptor manresà Joaquim amat-Piniella. Gog i magog explicaran
la història del personatge a través de les diferents etapes de la seva vida, marcada pel pas pels camps nazis
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La companyia Gog i Magog pro-
tagonitzarà dijous vinent l’espec-
tacle inaugural de l’any dedicat a
la vida i l’obra de Joaquim Amat-
Piniella, un muntatge a l’aire lliu-
re que prendrà per marc l’edifici
modernista del Casino de Manre-
sa. La vetllada s’iniciarà a 2/4 de 6
de la tarda amb la presentació en
societat del conjunt escultòric que
l’artista Ramon Oms ha creat per
homenatjar la figura de l’escriptor,
nascut el 22 de novembre del 1913,
i per al qual Òmnium Bages encara
necessita recaptar 8.000 euros a
través de la subscripció popular.

Dansa aèria, teatre, jocs de ban-
deres i l’actuació de la coral Es-
wèrtia i el grup actoral dels Carlins
són alguns dels elements de la
proposta que el grup de Sant Joan
de Vilatorrada ha preparat per
donar el tret de sortida a l’Any
Amat-Piniella. L’espectacle, que
el públic podrà veure de forma gra-
tuïta, es desenvoluparà a partir
de quatre eixos temàtics que re-
correran la vida de l’autor de la no-
vel·la sobre els camps nazis KL Re-
ich: la joventut i el compromís
amb la ciutat, l’exili i la deportació
a Mauthausen, la tristor per la
hostil rebuda a la seva ciutat des-
prés de l’experiència concentra-
cionària, i la projecció universal del
seu llegat literari. 

«Serà una peça densa i emoti-
va», que té de títol Amat-Piniella,
l’alquimista cultural dels ulls tris-
tos», va explicar ahir al matí Jaume
Puig, president d’Òmnium Bages,
en la presentació de la jornada del
dijous que ve, festivitat de la Llum.
Les evolucions dels intèrprets de
Gog i Magog tindran lloc a la ter-
rassa del Casino, on una estona
abans s’haurà inaugurat l’escultu-
ra de bronze que representa Amat-
Piniella assegut prenent un cafè i
mirant cap al passeig de Pere III.
L’ubicació de l’estàtua respon a la
voluntat d’Òmnium de recordar la
novel·la El casino dels senyors,
amb la qual Amat-Pinella retrata
les classes benestants de la Man-
resa franquista.

El regidor de Cultura, Joan Cal-
met, va apuntar ahir que encara no
està confirmat el nom del repre-
sentant de la Generalitat de Cata-
lunya que acudirà a l’acte, tot i que

s’espera que sigui el conseller de
Cultura, Ferran Mascarell. A les 8
del vespre, la festa continuarà a la
sala petita del teatre Kursaal amb
la gala de lliurament del premi li-
terari que porta el nom d’Amat-Pi-
niella, i al qual, en la tretzena edi-
ció, aspiren Rafel Nadal (Quan
érem feliços), Valentí Puig (Barce-
lona cau) i Lluís Llach (Memòria
d’uns ulls pintats). La sessió es
clourà amb un concert del Brossa
Quartet, que en aquesta ocasió
adaptarà el seu espectacle Músi-
ques de l’Holocausta diversos tex-
tos de l’obra d’Amat-Piniella.

La primera sèrie d’activitats tin-
drà els plats forts a final d’abril,
amb una exposició al Casino que
obrirà portes del 26 d’abril al 24 de
juny i inclourà materials inèdits so-
bre el protagonista de l’efemèride.
Un dia abans s’estrenarà al Kursaal
l’obra KL Reich: Home vs Camp,
que dirigeix Ivan Padilla i inter-
preten Àlex Guix, Dani Ledesma,
Magda Puig i el mateix Padilla.

Novetats editorials
Una de les preocupacions de la co-
missió organitzadora de l’Any
Amat-Piniella, que coordina Josep

Alert, és la difusió del corpus lite-
rari de l’autor manresà. Per aquest
motiu, el Gremi de Llibreters de
Catalunya i l’editorial Ensiola, pro-
pietària de bona part dels drets de
l’obra de l’escriptor, han signat un
conveni per facilitar l’accés de les
novel·les als punts de venda. De
cara a la primavera està prevista la
reedició d’El casino dels senyors, a
càrrec d’Ensiola i amb un pròleg de
Lluís Calderer. El segell A contra-
vent publicarà un recull d’articles
periodístics d’Amat-Piniella amb
una introducció del periodista de
Regió7 Toni Mata i Riu.
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Gog i Magog protagonitzarà el xou
inaugural de l’Any Amat-Piniella

El muntatge, gratuït per al públic, es realitzarà a l’entorn del Casino de Manresa dijous vinent

Toni Mata i Riu BARCELONA

els camins
insondables
de l’amor

SÉ DE UN LUGAR
Director i autor: Ivan Morales. Intèr-

prets: Xavier Sáez i Anna Alarcón. La
Villarroel. c. Villarroel, 87. Barcelona.
Fins al 13 de març. Els dimarts, a les
20.30 h, i els dimecres, a les 22.15 h. 
Entrades a 18 euros (16 euros on-line).
www.lavillarroel.cat

l Simó i la Bere han tallat.
Ell es tanca a casa i es-
devé un Bartleby de l’a-

mor, tot el dia en pijama i enviant
un veí indi a comprar. Ella surt a
veure món, tasta més homes i al-
guna dona i no s’està quieta ni un
moment. Però ... roda el món i tor-
na al Born. A la noia no li agrada
gens que la seva antiga parella
opti per l’estatisme més nafrant i
qüestiona la seva opció amb ago-
sarament i tendresa. A partir d’a-
quí, Sé de un lugar renova set-
mana a setmana l’admiració que
des de fa més d’un any desperta
allà on passa i que l’ha dut, des de
l’aparició en societat a La Calde-
ra, per La Seca-Espai Brossa, el
hall del Romea i diverses pobla-
cions tant de Catalunya com de
l’estat. Ara, instal·lada a La Vi-
llarroel dos dies a la setmana,
aquesta comèdia romàntica tor-
na a demostrar per què és un ja un
referent del teatre de petit format.

Sé de un lugar posa sobre la
taula dues qüestions –i aquí se-
gurament radica bona part del seu
èxit, juntament amb l’enginy del
text i la interpretació actoral–
que toquen el moll de l’os de l’a-
mor. D’una banda, la necessitat de
sortir a jugar i prendre riscos: l’è-
xit no truca a la porta, cal cercar-
lo, incansablement, si cal. De l’al-
tra, la possibilitat de refer ponts un
cop sembla que s’han trencat per
sempre. La negativitat de Simó i
l’entusiasme de la Bere es perce-
ben com dos camins predesti-
nats a no retrobar-se mai, però hi
ha un fil invisible que els uneix i,
per molt que s’estiri i els extrems
s’allunyin, els manté connectats.

Símbol de la universalitat del
tema és la ubicació del públic
(hi ha seients al mateix escenari)
i dels actors, que incorporen la
platea als seus moviments. Uns i
altres conxorxats per fer emergir
de l’interior dels personatges la
necessitat de no negar-se a l’evi-
dència. L’amor demana constàn-
cia.
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El muntatge de Gog i Magog
se celebrarà després de la
presentació del conjunt
escultòric de Ramon Oms

La coral Eswèrtia i el grup
d’actors dels Carlins
participaran en el muntatge
de la companyia bagenca

Els plats forts de la primavera
seran l’exposició que es farà
al Casino i l’obra de teatre que
dirigeix Ivan Padilla

La xifra que els pressupostos municipals destinen a la celebració de
l’Any Amat-Piniella puja a 11.000 euros, però ahir el regidor de Cul-

tura de l’Ajuntament de Manresa, Joan Calmet, va voler aportar alguns
matisos a aquesta quantitat, clarament minsa per l’envergadura del pro-
jecte. «Per muntar les activitats d’aquesta celebració hem anat a buscar
sinergies i col·laboracions», va apuntar Calmet, que va citar la Diputació
de Barcelona, el Memorial Democràtic, la Institució de les Lletres Catala-
nes, el Museu d’Història de Catalunya, l’Amical de Mauthausen, l’Ajunta-
ment de Barcelona i el Gremi de Llibreters de Catalunya, entre altres. Per
contextualitzar la necessitat d’aguditzar l’enginy per trobar fons, Alert va
apuntar que l’Any Espriu té una dotació d’un milió d’euros.
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L’aclariment del regidor Calmet

Ramon Oms, Josep Alert, Joan Calmet i Jaume Puig, d’esquerra a dreta, ahir al matí al Casino
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