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CULTURES

’any 1956, Joaquim Amat-Pinie-
lla tornava a Manresa –literària-
ment– convertit en el fantasma
del conserge i administrador

del Casino. El casino dels senyors (publica-
da el 1956, i que ara està a punt de recupe-
rar l’editorial mallorquina Ensiola), feia un
retrat mordaç, des del record i a partir d’u-
na passejada d’aquell entranyable espectre,
per diferents espais del casino al llarg de
tota una jornada –el guarda-roba, el vestí-
bul amb el piano, el saló de juntes, l’escala
interior, la biblioteca, la sala de ball, la cafe-
teria, la terrassa enlairada, la sala de joc, el
jardí i les pistes de tenis–, de la burgesia
provinciana dels anys 30 en un lloc anome-
nat La Ciutat, fins que, amb l’esclat de la
guerra civil, aquell món s’enfonsava i entra-
va en una decadència irreversible.

L’any 2013, i més concretament el passat
21 de febrer, davant mateix de l’actual bi-
blioteca i centre cultural del Casino de
Manresa, amb tota la solemnitat que es
mereixia l’acte i amb un deliciós espectacle
del grup Gog i Magog, es va inaugurar el
conjunt escultòric dedicat a Joaquim Amat-

Piniella. L’obra l’ha promogut Òmnium Ba-
ges i es paga per subscripció popular. La in-
auguració va coincidir amb el tret de sorti-
da dels actes que, al llarg del 2013, comme-
moraran el centenari del naixement de l’es-
criptor manresà.

Un Amat-Piniella de bronze, assegut en
una cadira Tonet i recolzat a la barana del
Casino, té al davant una tauleta rodona, de
terrassa de bar, amb una tassa de cafè a so-
bre. Just a l’altra banda hi ha una altra cadi-
ra, buida, que convida el passavolant vaga-
rós a seure-hi i al turista ocasional a retra-
tar-s’hi. L’escriptor es mira el Passeig amb
naturalitat, com si el Casino fos encara el
que va conèixer en l’època republicana;
com si no hi hagués hagut una guerra fratri-
cida pel mig, ni s’hagués produït el dramà-
tic exili que havia de culminar amb quatre
anys i mig al camp nazi de Mauthausen;
com si no hagués patit la misèria i la duresa
del camp, ni hagués hagut de veure-hi mo-
rir alguns dels seus millors amics, ni hagués
novel·lat la seva experiència mentre conti-
nuava exiliat a Andorra; com si no l’hagues-
sin fet fora de la ciutat quan, als anys cin-

quanta, havia tornat per visitar una parada
de llibres en català que, per Sant Jordi,
s’instal·lava a Sant Domènec; com si no ha-
gués hagut de passar els últims anys apartat
de la vida pública i reclòs, cada vegada més,
en ell mateix.

Ramon Oms ha estat capaç, un altre cop,
d’injectar una alenada d’ànima en un bocí
de bronze i d’integrar una escultura seva en
el paisatge urbà de la ciutat. Amat-Piniella
ha tornat a Manresa per quedar-s’hi! I s’ha
instal·lat, com no podia ser d’altra manera,
davant del Casino dels senyors, en una po-
sició elevada que li permetrà entregar-se a
una de les activitats preferides dels escrip-
tors: badar totes les hores del món, obser-
var l’anar i venir de la vida ciutadana i pren-
dre nota mental de tot el que s’esdevé al seu
davant.

L’Amat-Piniella de Ramon Oms és
ara –com La ben plantada, de Clarà, que hi
ha a la Bonavista; o el rei Pere III, obra de
Ramon Majà a partir de les orientacions de
Frederic Marès, davant de Crist Rei– un
dels habitants permanents del Passeig. I tot
gràcies a la voluntat de la ciutadania.
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L’escultura en bronze que l’artista
Ramon Oms ha creat sobre la figura
de Joaquim Amat-Piniella ja llueix
al passeig Pere III, i tot gràcies a la
voluntat de la ciutadania

Berdalet ja ha començat a crear, amb llapis de grafit, un dibuix en un paper sobre fusta d’1,5x2 metres

CACIS

L’artista plàstica Marina Berda-
let (Barcelona, 1965), resident a la
localitat bagenca de l’Estany des de
fa una dotzena d’anys, ja està ins-
tal·lada des d’ahir al Cacis, Centre
d’Art Contemporani i Sostenibili-
tat-El Forn de la Calç de Calders,
on exposarà Llapis sobre paper
fins al 9 de maig. La inauguració de
la mostra, que inclou la creació
d’una obra en directe, serà avui a
les 6 de la tarda.

Ahir, en un paper sobre fusta de
1,5 metres d’alt per 2 d’ample pen-
jat a la paret, ja va començar el nou
dibuix. Amb un llapis de grafit
crea   «a partir d’una línia traçada
a l’atzar, i llavors el dibuix va crei-

xent imitant el creixement de la na-
tura. Una línia porta a una altra i els
traços, repetitius, s’estenen per tot
el paper». És una creació de la sè-
ria anomenada estructura del gest.

Berdalet, guanyadora de la pri-
mera edició del Premi Tendències
atorgat per Regió7 i Televisió de
Manresa, enfronta la seva creació
a una seqüència de dibuixos na-
turalistes que va començar el 29 de
novembre del 1999 i va acabar el
27 de juny del 2000. Els dibuixos
segueixen des de la plantació de la
ceba d’un narcís fins a la mort de
la flor. Tot un contrast: «la figura-
ció científica davant de l’abstrac-
ció del gran dibuix que estic fent».

Els dibuixos de l’evolució del

narcís formen part d’uns 400 di-
buixos estrictament científics que
l’artista va fer durant dos anys,
que va passar «només observant
com creixien les plantes que cul-
tivava a casa». L’observació l’ha
portat a l’estructura del gest: «amb
un mateix gest, sigui del canell, del
colze o de tot el cos, es van cercant
estructures que recorden el vege-
tal. L’observació de la natura em va
donar peu a la llibertat d’actuació
en dibuixos molt més grans».

L’exposició de Marina Berdalet
encaixa perfectament al Cacis, un
centre que potencia la vinculació
entre l’art i la natura i que, de fet,
està instal·lat en un antic forn de
calç en una zona plenament rural.

PEPA MAÑÉ | MANRESA

Marina Berdalet mostra i
crea en directe dibuixos
vegetals al Cacis de Calders

L’obra de l’artista plàstica resident a l’Estany encaixa en la filosofia de
vincular art i natura que promou el centre situat en un antic forn de calç


OLOR DE GAS
Dramatúrgia: Pep Elias, Marc Hervàs i

Joan Valentí. Direcció: Marc Hervàs.
Intèrpret: Joan Valentí. � DIA:  dijous,
28 de febrer. � LLOC:  Sala Petita del
teatre Kursaal de Manresa. 

n projecte que finalment
veu la llum gràcies al pro-
jecte de finançament, re-

alitzat a través del micromece-
natge, és un muntatge que mereix
l’aplaudiment a l’avançada. I en-
cara més en l’actual context eco-
nòmic. Parlem d’Olor de gas, la pri-
mera producció de teatre per a
adults del Teatre de l’Aurora d’I-
gualada. Dijous passat, a la Sala Pe-
tita del teatre Kursaal de Manresa,
arribava aquest muntatge cent
per cent igualadí, adaptació teatral
de la novel·la del mateix títol de
Pep Elias. L’obra té la direcció de
Marc Hervàs i està interpretada per
Joan Valentí. 

Olor de gas relata l’aventura de
l’Adam, un personatge a la recer-
ca de la felicitat. Aquesta cerca el
porta fins al planeta vermell, Mart,
i el viatge es converteix en un es-
pacial Big Brother. Però Olor de gas
es perd en l’anècdota. I és que l’o-
bra té, de moment, un desenvo-
lupament narratiu al qual manca
informació substancial amb què
l’espectador esdevingui còmplice
i part implicada de l’aventura.
L’autèntica essència de la narració
fa acte de presència en el muntat-
ge de manera efímera i fugaç: la re-
lació entre el protagonista i la seva
parella. Aquesta història seria un
bon punt de partida que donaria
coherència a la trama.

L’aposta més ferma del mun-
tatge és l’escenografia, amb un
desplegament i esforç evidents
que, certament, emmarca la his-
tòria amb curiosos detalls que,
malgrat tot, no supleixen el com-
ponent narratiu. I, en tot moment,
Olor de gas traspua que, al darre-
ra, hi ha un contingut específic que
pugna per sortir però que, ara per
ara, queda massa subjugat en un
desplegament de recursos i idees
escèniques que oculten l’autènti-
ca essència i interès del muntatge. 
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L’AUTÈNTICA ESSÈNCIA ÉS
MASSA EFÍMERA I FUGAÇ

La producció igualadina «Olor de gas» no aconsegueix
que l’espectador esdevingui còmplice de l’aventura a Mart

Assumpta Pérez

TEATRE CRÍTICA

Joan Valentí interpreta l’Adam, un personatge que busca la felicitat

TEATRE DE L’AURORA


