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CULTURES 

La protesta de les cadires
El teatre de l’Ametlla de Merola es va omplir de cadires, algunes de

curioses, cedides pels veïns per reivindicar que l’espai no té butaques


l Joan Casadesús i la
Mar Estruch no les te-
nien totes. Ella està
embarassada i temien

que els toqués una localitat incò-
moda. I n’hi havia algunes. A pla-
tea s’hi podia veure, ahir,  una ca-
dira amb un assecador de perru-
queria –dels que tenen forma d’ou
i s’hi ha de col·locar el cap– i fins i
tot un reclinatori. Per sort, els va to-
car el sofà. «Hi estem molt còmo-
des. És com si estiguéssim a casa
mirant una pel·lícula», comentaven
aquests veïns de l’Ametlla de Me-
rola. L’Associació Cultural l’Esplai
va portar ahir a terme una protes-
ta  amb esperit reivindicatiu i sar-
càstic: omplir el teatre de cadires
dels veïns per demanar que d’una
vegada s’hi instal·lin les butaques.

A la taquilla, un dels responsa-
bles de l’entitat, Mateu Fité, ja avi-
sava els espectadors que els seients
eren diferents de la resta de teatres
que haguessin anat i que si estaven
incòmodes podien canviar de ca-
dira. La majoria d’espectadors eren
de l’Ametlla i ja sabien què s’hi tro-

barien. La resta, ho va trobar di-
vertit. «Hem rebut algunes trucades
de persones preguntat si havien de
portar les cadires de casa», co-
mentava Fité. Però no calia, el dia
anterior ja les tenien totes. Unes
dues-centes. Els responsables del
teatre van passar pels carrers del
nucli amb una furgoneta tot reco-
llint les cadires que els veïns cedien
per a la protesta. N’hi havia de tots
els colors i formes. 

Hi actuaven els coneguts cò-
mics d’Arbúcies Carles Xuriguera i
Fel Faixedas (exTeatre de Guerrilla)
amb l’espectacle Live. Quan van ar-
ribar, van trobar la situació més que
divertida. «Creiem que el teatre,
així, fa molt de goig. No haurien de

treure aquestes cadires. Són molt
originals». Els actors van dir que es-
taven encantats que els veïns por-
tessin les seves reivindicacions en
un espectacle seu. «El problema és
que aquesta iniciativa es porta a ter-
me en un nucli petit i el ressò no és
gaire gran. Si això arriba a succeir
en una sala de Barcelona, tots els
grans mitjans ho treuen qualificant
la protesta d’original i imaginativa.
Fins i tot la Titiana Sisquella en par-
laria», ironitzaven els dos actors. Els
còmics van fer esment de la pro-
blemàtica del teatre en la funció. I
és que comentaven que abans mai
no s’havien trobat que els espec-
tadors portessin les cadires de casa
seva. 

Responsables de l’associació
cultural, com Moisès Boixadera,
Marc Fité i Rubén Victoria, co-
mentaven que entenen la situació
complicada de les administracions,
però es queixen que el teatre té una
mancança important, ja que l’e-
quipament no té butaques. «Fem
aquesta protesta sense estar enfa-
dats. Només volem que les admi-
nistracions se’n recordin. No només
ens hem adreçat a l’Ajuntament de
Puig-reig. També hem trucat a d’al-
tres portes, però no hi ha diners»,
es lamenten des de l’entitat. 
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Crònica

a sala Stroika de Man-
resa es va omplir, dis-
sabte a la nit, de gom
a gom per presenciar

el concert de Kòdul i Obrint Pas. La
jove banda del Bages va gaudir
d’una bona oportunitat per pre-
sentar-se, amb un segon disc sota
el braç, davant centenars de per-
sones, mentre que els valencians
van cremar un dels seus darrers
cartutxos, abans de l’aturada in-
definida.

Kòdul va aparèixer en escena a
les deu tocades, amb un vendaval
de ska-rock. El grup de Sallent va
sortir revolucionat i amb ganes de
mostrar el material de La nostra
resposta (Propaganda Pel Fet!,
2013), un àlbum ple de compro-
mís i lluita. Kòdul va abordar la
majoria de temes nous, entre els
quals van destacar el marçalià
Mil voltes rebel (que va tenir la par-
ticipació de la cantant Maria Ri-
bot), Pedra, paper, tisores (prece-
dida per consignes anticapitalis-
tes) o Desafiant el sol.

Els onze components de Kòdul
van demostrar nervi i actitud,
amb una secció de vents rellevant.
El suport a l’Ateneu de La Sèquia,
a la memòria històrica, a l’antifei-
xisme, i a la independència dels
Països Catalan, van ser algunes de
les proclames que es van llançar

des de d’alt l’escenari, en un tsu-
nami de música combativa que va
patir algun entrebanc amb els
micròfons i les veus.

Amb l’inici de l’actuació d’O-
brint Pas, una marea de jovent va
acabar d’omplir la sala i la tem-
peratura va pujar. El públic, cons-
cient que aquella era una de les úl-
times ocasions per veure en di-
recte els del País Valencià, va gau-
dir-ne al màxim. Caça de bruixes,
Benvinguts al Paradís i la mítica No
tingues por (a la memòria de Gui-
llem Agulló) van brillar en un di-
recte trepidant. 

El cantant del grup, Xavier Sar-
rià -que va recordar el Bages com
una de les primeres comarques on
van tocar-, va consolar els assis-
tents assegurant que «ens segu-
irem trobant al carrer i a les bar-
ricades». Si tanque els ulls va po-
sar el to emotiu a la festa popular
que va continuar amb Viure, La
flama, Del sud, i un llarg etcètera,
finat a tres quarts de dues de la
matinada, amb un crit etern: «Vis-
ca la terra lliure!»

L
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Crònica

Una Stroika plena dóna 
la benvinguda a Kòdul 
i acomiada Obrint Pas

La jove banda del Bages
va presentar el seu nou disc
a Manresa abans que els
valencians ho cremessin tot



Sarrià, cantant d’Obrint Pas

DAMIÀ VICENS

EUDALD REDÓ

Joel Joan va exercir de pregoner, ahir a la tarda, en la celebració dels 25
anys del grup de teatre manresà el Petit Espantall. L’actor, que va elogiar la
tasca que duen a terme els grups amateurs de la ciutat, va participar en una
tertúlia oberta amb els assistents que omplien la Sala Polivalent del teatre
Kursaal. Els actes commemoratius continuaran. –Aloma Vilamala



Joel Joan brinda pels 25 anys del Petit Espantall 

SALVADOR REDÓ

N’HI HA PER LLOGAR-HI CADIRES L’actor Carles
Xuriguera va seure a la cadira de l’assecador de
perruqueria abans de començar l’espectacle. Entre les
curiositats que es podien veure a platea, hi havia una
bicicleta estàtica. Responsables de l’Associació Cultural
l’Esplai col·locant cadires de tots els colors i formes.
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Programar espectacles té el cost
afegit de llogar una grada

El teatre de l’Ametlla no no-
més s’obre pels Pastorets. Al

llarg de l’any s’hi programa teatre i és
un equipament fonamental per a la
vida del nucli. Ara, han de llogar una
grada i per aquest motiu intenten
programar els espectacles en dies
molt seguits i amortitzar el cost. 



LA CLAU


