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Fragment on es canta «De boca en boca», en què es parodia les xafarderies que corren pels pobles

L’obra, que dirigeix
Jaume Costa, és «molt
coral» i té un elenc de
prop de 60 navarclins

a Febrada de Navarcles, l’o-
bra de teatre que des de fa 24
anys es posa a escena per la
Festa Major d’Hivern, re-

corda enguany la figura del seu impul-
sor, Agustí Soler i Mas, personatge clau
en l’auge que el teatre navarclí ha expe-
rimentat en les darreres dècades. 

L’homenatge arriba en el desè ani-
versari de la seva mort, l’octubre del 2012,
i vol ser un sincer «gràcies» al desapa-
regut autor. L’arribada de Soler i Mas a
Navarcles va significar un autèntic agi-
tament cultural. Va transmetre com nin-
gú la seva passió pel teatre a uns navar-
clins que s’havien mig adormit en aquest
àmbit. Va crear, va dirigir i mai va tenir
un no per a aquell que tingués ganes de
participar. La llavor que va plantar amb
la primera obra (on va participar un
munt de navarclins no professionals) s’ha
mantingut amb força i, en aquesta edi-
ció, se’l recorda amb estima tot repassant
la seva trajectòria navarclina: l’arribada
al poble, el seu tracte amb la gent des del
darrere del mostrador d’una caixa d’es-
talvis i l’idil·li que va engegar amb el tea-
tre popular ara fa 24 anys.

Jaume Costa, autor del guió d’Estimat
Agustí i director artístic de l’obra, expli-
ca que la Febrada d’enguany «està feta
des del punt de vista d’ell com a creador
i guionista, de les cabòries que tenia quan
escrivia». S’inicia en el moment en què
comença a treballar a la Caixa de Na-
varcles: «era un artista i l’obra mostra
com al principi la gent se’l mirava dife-
rent». Portava cueta i «el veien estrany,

allò que passa en tots els pobles!», rela-
ta Costa. De mica en mica, el seu caris-
ma va arrelar «i es va anar guanyant la
confiança de la gent, tant que es va
convertir en un imprescindible».

Secundí és Secundí
La Febrada també explica com va sorgir
la idea de fer una primera obra de tea-
tre. La van tenir l’exalcalde Secundí Sol-
devila i l’alcalde actual, Llorenç Ferrer,
que volien fer quelcom especial per ce-
lebrar que feia 300 anys que sant Valen-
tí era patró de Navarcles. Ho van fer sa-
ber a Soler i Mas, que ja bregat en obres
com la Innocentada de Manresa s’hi va
tirar de cap. Una de les curiositats de l’o-
bra és que el paper de Secundí Soldevi-
la l’interpreta el mateix Secundí Solde-
vila. Llorenç Ferrer, però, no hi actua i ha
passat la patata calenta al seu germà.

Tot i que hi ha un protagonista clar, l’A-
gustí, que és interpretat per Ferran Ju-
nyent, Costa detalla que és una obra molt
coral, amb prop de 60 persones d’alt l’es-
cenari. «Hem mantingut la participació
oberta a tothom, perquè és un home-
natge a l’Agustí. Hi ha gent dels boti-
guers, de l’esplai, del grup de teatre i del
poble a títol individual». És una «barre-
ja de gent diversa, perquè aquesta és l’es-
sència d’aquest tipus d’obres i és també
l’esperit de l’Agustí, que sempre trobava
un forat per a qui hi volia participar».

La música és de David Martell, les co-
reografies de Loli Rubio i la part musical
la porta Anna Costa. L’obra es podrà tor-
nar a veure avui, dissabte a les deu de la
nit i demà a les sis de la tarda.
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La Febrada recorda
l’agitament cultural que
va promoure Agustí
Soler i Mas a Navarcles

En el desè aniversari de la seva mort, l’obra explica
l’idil·li de l’autor amb el teatre navarclí fet des del poble
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Agustí (Ferran Junyent) imitant Mary Sampere, amiga seva Soldevila, fent d’ell mateix, i el germà de Llorenç Ferrer

La 31a Trobada de Gegants de demà posa-
rà el punt final al gros dels actes de la Festa Ma-
jor de Navarcles. Començarà ben d’hora, a un
quart de nou del matí, a la plaça de la Vila, on
es faran les matinades. Tot seguit se sortirà, al
so i ritme de les gralles, cap a l’escola verda,
on es farà la plantada i l’esmorzar, a les nou del
matí. La cercavila arrencarà a dos quarts de
dotze del migdia de l’avinguda de les Piscines
esports i la ballada final es farà a la plaça de
la Vila. Com a actes de la festa major ja només
restarà la presentació del llibre Oficis, me-
nestrals i fabricants de Navarcles, de Francesc
Ruiz. Es farà el 23 de febrer al Coro (18 h).
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La trobada de gegants
posa el colofó final a la
festa major d’hivern

Navarcles ha celebrat una efemèride curio-
sa aquesta festa major: les relíquies de Sant Va-
lentí fa 150 anys que van tornar al poble. Segons
fonts municipals, les relíquies eren a Sant Be-
net i quan els monjos en van marxar, el 1835,
es van amagar a Sant Fruitós. Al cap d’un temps,
l’urna va ser traslladada secretament a cal Sil-
vestró de Navarcles, d’on era fill el rector de Sant
Fruitós. El 1863 els navarclins van demanar al
bisbe poder retre culte a les relíquies. Hi va ac-
cedir, però la parròquia de Sant Fruitós va por-
tar el cas als tribunals eclesiàstics, que van de-
cidir a favor dels navarclins. El 1863, a la nit, l’ur-
na va ser portada a l’església de Navarcles.
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150 anys del retorn
rocambolesc de les
relíquies de Sant Valentí

Reunió informativa oberta a tothom
a la sala d'actes del Casino de Manresa

Dimecres, 20 de febrer del 2013
19.30 h Colònies d'anglès, francès i alemany

20.15 h Estades estranger

Truqueu-nos al 93 8740855 per a més informació

www.babelidiomes.com

estiu amb
a l’estranger?

Vols anar aquest


