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na de les novetats literàries ba-
genques d’aquesta temporada
ha estat L’Aleman (Alrevés,
2013), del cardoní Jordi Santa-

susagna. És un llibre que fa de bon llegir, i
val a dir que, malgrat la importància que en
la trama hi té l’ambient de la Cardona  dels
anys quaranta, no cal ser d’aquesta ciutat,
ni tan sols conèixer-la gaire, per gaudir de
la història i dels matisos amb què aprofun-
deix en un interessant retrat sobre les dife-
rències socials.

La principal virtut de L’Aleman és, preci-
sament, aquest retrat social d’un poble on,
als anys quaranta, conviuen els dirigents i
facultatius de la fàbrica (en aquest cas, de
La Companyia, fàbrica de la mina propietat
de la Unión Española de Explosivos), els
treballadors d’aquesta empresa omnipre-
sent (molts dels quals sobreviuen del sou
escarransit que guanyen a final de setma-
na), alguns pagesos establerts en masos
(més d’un dels quals ha estat afavorit amb
l’arribada del nou règim), i, encara, una
bossa d’immigrants que malviuen en bar-
raques a l’espera d’una oportunitat per sor-

tir del pou. Jordi Santasusagna ens presen-
ta Raymond Bauer, un soldat alemany de
mare valenciana, químic desertor de l’exèr-
cit nazi, que arriba a Cardona per casuali-
tat. I la casualitat vol que les autoritats fran-
quistes de Cardona li ofereixin el lloc de
cap de laboratori de La Companyia, amb la
retribució econòmica i els privilegis gens
menyspreables que comporta aquesta si-
tuació laboral, com són la possibilitat de
disposar d’un xalet als Escorials i d’una
portentosa moto BMW. Tot fa un gir quan
la vida d’aquest personatge, al cap de tres
anys d’arribar a Catalunya, es creua amb la
del Vicenç, un noiet de la Coromina, de fa-
mília molt humil, que, amb quinze anys,
entra a treballar al laboratori sense sospitar
que és a punt de viure una de les experièn-
cies més ingrates de la seva vida, una expe-
riència que el farà créixer de cop.

Si fa un temps parlàvem de Licantropia,
la novel·la de Carles Terés sobre el costat
fosc de la naturalesa humana, a partir del
món mític i llegendari dels homes llop, po-
dríem dir que L’Aleman, inspirada en una
història real, també presenta el despertar

d’un monstre, un ésser del qual anem des-
cobrint la part bestial.

Jordi Santasusagna (que amb la seva pri-
mera novel·la, L’infern d’alabastre, ja feia
passejar els seus personatges per una Car-
dona que esdevenia protagonista d’un thri-
ller històric) ha fet de la seva ciutat el seu
univers literari. L’Aleman se centra en la
Cardona dels anys quaranta, quan La
Companyia monopolitzava bona part de la
vida econòmica, quan el cap de la falange
era una persona poderosa i temuda, quan
la guàrdia civil patrullava pels camins.

L’Aleman, a la qual es podria retreure
una certa descurança pel que fa a la correc-
ció lingüística (res que no es pugui resoldre
en edicions posteriors), pot ser una bona
lectura per a aquest estiu. Els cardonins xa-
laran en trobar-hi la geografia física del seu
municipi als anys quaranta (cinemes, bars,
carrers, paisatges...), i els no cardonins des-
cobriran una història sobre les diferències
socials en una localitat la vida de la qual
gira al voltant d’una fàbrica o una mina, un
relat d’amor amb matisos molt tèrbols i un
thriller judicial narrat amb prou bon ritme.
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Jordi Santasusagna (que amb la
seva primera novel·la, «L’infern
d’alabastre», ja feia passejar els seus
personatges per una Cardona 
que esdevenia protagonista d’un
thriller històric) ha fet de la seva
ciutat el seu univers literari

l Festival Internacio-
nal de Música Clàssica
de Sant Fruitós de Ba-
ges va portar, dijous

al vespre, a l’escenari del Mas de
Sant Iscle, els pianistes Pierre Ré-
ach i Karst de Jong, que van acon-
seguir seduir  les més de 200 per-
sones que van assistir a la inau-
guració del certamen bagenc.

La primera part va ser a càrrec
de Pierre Réach, que va oferir un
programa compost per les obres de
Carnaval, Op. 9, de Robert Schu-
mann i  Vals Op. 64, Nocturne Op
15, i Barcarolle, Op. 60, de Frédé-
ric Chopin.  A la segona, Karst de
Jong va fer diverses improvisa-

cions, començant amb Preludi i
fuga a l’estil J. S.Bach, per continuar
amb temes que li suggeria el pú-
blic. El concert el van cloure tots
dos pianistes amb la interpretació
conjunta de diverses peces en un
recital de repertori variat  que va
merèixer els càlids aplaudiments
del públic, especialment les im-
provisacions de Karst de Jong. 

En la presentació del Festival,
Rosa Sanfeliu, presidenta de l’As-
sociació de Música Clàssica, que
organitza el certamen, va tenir un
record per Jaume Vilanova, pro-
pietari del Mas de Sant Iscle i un
dels impulsor de la cita clàssica
santfruitosenca, traspassat re-
centment.

La setmana vinent el protago-
nisme serà per als artistes del ter-
ritori. Els bagencs Manel Camp
(piano), Mireia Farrés (trompeta)
i Llibert Fortuny (saxo) presenta-
ran l’11 de juliol l’espectacle
JzBach, que fusiona els ritmes del
jazz i la música de Johann Sebas-
tian Bach en un muntatge que
també es podrà veure al Palau de
la Música a final de juliol.
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El duet Réach i De Jong
obre el Festival de Sant
Fruitós amb 200 persones
El certamen va tenir un

record per Jaume Vilanova,
propietari del Mas de Sant
Iscle, traspassat recentment



Els dos pianistes, al final del concert, van rebre un ram de flors

J. G.

El coreògraf Joan Serra Vilamit-
jana, mestre de dansa i codirector
de la companyia de dansa tradi-
cional Factoria Mascaró, vincu-
lats a la Fira Mediterrània des dels
seus inicis, va morir dijous als 66
anys, víctima d’un càncer. Nascut
a Rubí el 1947, l’acte de comiat de
Serra es farà avui al teatre de Sant
Esteve de Palautordera.  La Medi-
terrània d’aquest proper novembre
recordarà la ingent tasca duta a ter-
me per Serra, especialment en el
seu vessant més pedagògic d’a-
propament de la dansa tradicional
cap als infants i cap als nous pú-
blics.

El 1999, en la segona edició del
mercat manresà va codirigir la
companyia Mascaró de Proa en un
espectacle de dansa de carrer,
quan les propostes d’arrel co-
mençaven a transformar els carrers

de la capital del Bages. Dos anys
després, el 2001, en la quarta fira
ja es presentava amb el que seria
la seva companyia de futur, Fac-
toria Mascaró, amb un dels es-
pectacles més aplaudits i de major
recorregut posterior de la fira, Ai
que em mullo! L’any passat van
presentar a Manresa, estrena a
Catalunya, l’espectacle Oníric,
també codirigit per Joan Serra per
a Factoria Mascaró. El conseller de
Cultura, Ferran Mascarell, recor-
dava ahir Serra com un «home en-
tregat al llenguatge de la dansa tra-
dicional».
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Codirector de la Factoria
Mascaró, va morir dijous als
66 anys. Va estar vinculat al
mercat manresà des dels inicis



La propera Mediterrània
recordarà la figura del
coreògraf Joan Serra

Jaume Serra va néixer a Rubí
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La formació d’esperit nòmada
Barcelona Gipsy Klezmer Orches-
tra; el quartet de jazz-folk Inxa
Impro Quartet; el quintet de folk
Marsupialis i la jove banda Les Vio-
liles han estat elegits finalistes del
VI Concurs Sons de la Mediterrà-
nia. La final tindrà lloc durant la
primera jornada de la Fira Medi-
terrània de Manresa, el 7 de no-
vembre a la Taverna de la Fira. Un
total 48 grups i solistes d’arreu

dels Països Catalans s’han pre-
sentat aquest any al certamen or-
ganitzat per la Fira Mediterrània,
el Centre Artesà Tradicionàrius i el
Grup Enderrock. El grup guanya-
dor gravarà un disc i tindrà una gira
d’actuacions, durant l’any 2014,
al festival Tradicionàrius, a la Fira
Mediterrània, al Circuit Folc, al
Dansàneu d’Esterri d’Àneu, al Fes-
tacarrer d’Ondara i al circuit de Jo-
ventuts Musicals. 

Finalistes del VI Concurs Sons

Els escriptors Eduardo Mendo-
za i Imma Monsó, el filòsof Josep
Ramoneda, el dramaturg Her-
mann Bonnín i l’oceanògrafa Jo-
sefina Castellví han estat guardo-
nats amb els Premis Nacionals de
Cultura 2013 de la Generalitat,
que atorga el Consell Nacional de
la Cultura i de les Arts (CoNCA).
També, el pianista de jazz Agustí
Fernández, el cineasta Josep Mai-
xenchs, la dissenyadora de joies
Elsa Peretti i l’escultor Francesc
Torres Monsó. A més a més d’a-
questes personalitats de l’àmbit
cultural, el CoNCA ha reconegut
també la tasca del Centre de Lec-
tura de Reus pels seus més de 150
anys d’història.  El lliurament dels
premis, dotats cadascun amb
15.000 euros, tindrà lloc el proper
8 d’octubre en un acte presidit
pel President de la Generalitat,
Artur Mas. 
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Els Nacionals de
Cultura premien
Mendoza, Imma
Monsó i Josep
Ramoneda

La pintura Retrat d'Amèlia de Vi-
lanova i Nadal, un oli sobre tela re-
alitzat el 1853 per Federico de
Madrazo, formarà part de la
col·lecció del Museu Nacional
d'Art de Catalunya (MNAC). L’obra
ha estat donada pels germans
Monche Maristany i de Wenceslao
Vila Monche. De Madrazo és un
dels artistes rellevants de la pintura
romàntica espanyola i un perso-
natge cabdal de l’ambient artístic
oficial del Madrid isabelí. Va ser di-
rector del Museo del Prado.
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Una pintura de Federico
de Madrazo, al MNAC
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