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CULTURES

La seva gran sensibilitat, tras-
lladada en les seves melodies, i la
seva mirada tendra, dibuixada en
les seves pintures. I la ironia, «com
a mètode per defensar la seva hi-
persensibilitat». Amb aquestes
paraules l’artista Josep Maria Mas-
segú subratllava les dues grans
qualitats que definien el «com-
pany i amic Josep Padró». Ahir co-
mençava un cap de setmana de-
dicat a recordar la figura i, sobre-
tot, l’obra, pictòrica i musical, del
compositor, artista i pedagog man-
resà, nascut el 1938 i mort el 30 de
març de l’any passat. 

La sala d’exposicions de la casa
Lluvià, que es va omplir, va ser l’es-
cenari de la inauguració promo-
guda pel col·lectiu Quaderns de
Taller, del qual Padró en va formar
part des dels seus inicis, i  que li ha
dedicat un quadern especial. L’ac-
te va començar amb la interpre-
tació de La cançó del rossinyol, de
l’homenatjat, a càrrec de l’Orfeó
Manresà. I va acabar amb un cà-
lid aplaudiment, sense paraules, a
Josep Padró. Massegú, company
del músic a Quaderns de Taller, va
oferir als assistents un polièdric re-
trat d’una persona a qui els reco-
neixements públics no li acabaven
de fer el pes. Massegú va explicar
la iniciativa engegada pel col·lec-
tiu, quan la salut de Padró va em-
pitjorar, per demanar que se li
atorgués la medalla de la ciutat.
Una proposta que no va prosperar
perquè el músic, en assabentar-se,
la va aturar. Això sí, el que realment
li plaïa era «que la seva música es
pogués escoltar» .

Amb la presència de la seva fa-
mília, la seva dona Dolors de la
Fuente, i els seus fills, Ariadna (a
qui se li trencava la veu en parlar
del pare) i Francesc, el públic va
poder passejar per la selecció d’u-
na vintena d’olis i ceres realitzats

per Padró al llarg de la seva vida
(amb paisatges manresans, com el
Passeig de Pere III o l’institut Llu-
ís de Peguera; i també familiars,
com el seu pare o els seus fills), a
més de retrats del recordat músic,
realitzats per Massegú i Antolina
Vilaseca. La mostra, que es podrà
visitar fins al 24 de març, també in-
clou una selecció de fotografies,
partitures, flautes i material que
defineix la passió per l’art de Padró. 

Les obres creades per Quaderns

de Taller dedicades a Josep Padró
es van poder veure en un audio-
visual que es projectarà per als vi-
sitants de la mostra.

Així mateix, el quadern es podrà
adquirir avui juntament amb
aquest diari en diferents punts de
venda i a partir de dilluns a la seu
de Regió7, que ha col·laborat en la
impressió i distribució de l’exem-
plar. També es podrà adquirir
demà al teatre Kursaal (vegeu des-
glossat).
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Quaderns de Taller inaugura la mostra
que recorda Padró i la seva obra pictòrica

La casa Lluvià es va omplir en el primer acte d’homenatge que la ciutat dedica al compositor

Terrícola és el nom de la nova
editorial de poesia que es pre-
sentarà diumenge a Ca la Samso-
na de Manresa (12 del migdia) i
que neix de la mà dels editors i
poetes Laia Noguera -que havia
viscut a la capital del Bages- i Es-
teve Plantada, i els dissenyadors
Núria Vila i Albert Grèbol.

Els tres primers llibres que han
publicat, dins la col·lecció «Infi-
nitesimal», són «plaquettes semi-
artesanals», explica Noguera. Les
plaquettes són «llibres molt petits
relligats de manera molt senzilla de
4 a 10 pàgines». En aquest cas,
però, cada petit llibre és encara
més xic i especial: «un full plegat
amb un paper  que conté llavors de
margarida i es pot plantar». Poe-
sia per florir amb els títols El cel
barrat, de Carles Hac Mor; Sense
permís, de Meritxell Nus, i L’esfinx,
de Jordi Valls Pozo. Tots tres assis-
tiran a la presentació de demà,
acompanyats dels editors i del
poeta manresà Santi Rufas. L’acte
inclourà lectura de poemes i s’hi
plantaran plaquettes. 

Terrícola és una editorial nas-
cuda a Granollers -avui es presenta
llibreria la Gralla de la població-
que es defineix de «petita i ecolò-
gica» i que, a banda de la curiosa
col·lecció que estan donant a co-
nèixer, té previst, explica Noguera,
engegar-ne una altra més con-
vencional quant a la forma però no
de contingut. Publicaran, subrat-
lla Noguera, llibres «especials, d’a-
quells que no publicaria mai una
editorial comercial». 
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Terrícola, de Granollers, fa
una aposta per l’originalitat
amb tres llibrets de poemes
que es poden plantar



Ca la Samsona
acull demà la
presentació
d’una editorial
de poesia

Des de dimarts i fins al 27 de
març, l’equip d’artistes voluntaris
format pel malabarista manresà
Moi Jordana i els burgalesos Javier
Rey, Alicia Benito (ambdós pa-
llassos) i Diego Galaz (músic) re-
alitzaran la seva segona expedició
de Pallassos Sense Fronteres a
Jordània en tres mesos per atendre
la població refugiada provinent
del conflicte a la veïna Síria, però
també per població iraquiana re-
fugiada, per població local i per po-
blació palestina refugiada. L’ex-
periència de l’expedició es podrà
seguir a través de www.psfenjor-
dania.blogspot.com.
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Moi Jordana
viatja a Jordània
amb Pallassos
sense Fronteres

I demà, música. El pati i el
teatre Kursaal de Manresa seran
l’escenari, a la tarda, del reco-
neixement a Josep Padró, tras-
passat ara fa pràcticament un
any. Un homenatge en el qual hi
participaran una dotzena d’en-
titats a les quals ell havia brindat
la seva col·laboració i que servi-
rà perquè la música de Padró en
sigui la protagonista. En total hi
participaran prop de 400 perso-
nes. L’espectacle, amb la direcció
de Teti Canal, començarà a les 5,
al pati, amb els Geganters de
Manresa, els Armats, els grallers
Andreu Cano i Alba Logan, la co-
bla La principal del Pep (creada
expressament per a l’ocasió); i
l’Esbart Manresà de l’ACB. A les
6 de la tarda, a la Sala Gran i amb
entrades exhaurides, es podrà es-
coltar un concert eminentment
de música de Padró, amb els
alumnes del Conservatori, de
l’Esclat, els músics Manel Camp,
Santi Arisa i l’Ensemble Alquímia
-on toca la seva filla, Ariadna
Padró-, que s’alternarà amb un
muntatge audiovisual i una lec-
tura de textos de Josep Padró, se-
leccionats per Quaderns de Ta-
ller. Els rapsodes seran Lluís Cal-
derer, M. Àngels Torrens i Joan
Crosas. Després del concert, l’ho-
menatge es traslladarà nova-
ment al pati per cloure’s amb la
colla sardanista Dintre el Bosc, La
Principal del Pep i Xàldiga.

S. PAZ | MANRESA

La música del
pedagog serà
la protagonista,
demà a la tarda,
al teatre Kursaal 

Cosmètica de l’enemic, amb els
actors Lluís Soler i Xavier Ripoll, i
la direcció de Magda Puyo; i el Mag
Lari amb La màgia del Mag Lari
són els dos plats forts de la pro-
gramació cultural de primavera
que organitza l’Ajuntament de
Sant Fruitós.

Original d’Amélie Nothomb,
Cosmètica de l’enemic es posarà en
escena el 13 d’abril al Teatre Casal
Cultural, una actuació inclosa  en
les Gires de Promoció de l’Oficina
de Difusió Artística de la Diputa-
ció de Barcelona. La trama trans-
porta l’espectador a la sala d’espera
d’un aeroport on un desconegut

aborda un viatge que espera el seu
vol cap a Barcelona. 

El Mag Lari, que va actuar fa uns
anys a la Xarxa Sant Fruitós, tor-
narà a la població bagenca amb un
gira adreçada a teatres petits i mit-
jans. La màgia del Mag Lari es po-
drà veure el 4 de maig en dues ses-
sions, a les 5 i a les 8 del vespre

Les entrades anticipades ja són
a la venda: 15 € (Cosmètica de l’e-
nemic) i 12 € (Mag Lari). Es poden
comprar a l’ajuntament (matins) i
al Nexe  (tardes). Reservar al 93 878
80 31 i a areacultura@santfrui-
tos.cat. També es poden adquirir al
Kursaal de Manresa (taquilles i
www.kursaal.cat. 
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Sant Fruitós convida Lluís
Soler i el Mag Lari en la seva
programacióde primavera

Xavier Ripoll i Lluís Soler actuaran el 13 d’abril a Sant Fruitós

IMATGE PROMOCIONAL

Ariadna Padró, Dolors de la Fuente i Francesc Padró, ahir en la mostra

SALVADOR  REDÓ

Acte d’inauguració amb membres del col·lectiu Quaderns de Taller


