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CULTURES

ls rovellons, les llenegues,
els camagrocs, els fredo-
lics i els carlets són pro-
tagonistes freqüents d’u-

na gran varietat de llibres. Des de re-
ceptes de cuina, passant per estudis
micològics fins a consells de com co-
llir-los. En canvi, la literatura poètica
basada en els bolets com a eix inspi-
rador dels versos ja no és tan habitual.
I aquesta és, precisament, la pro-
posta singular que presenta l’escrip-
tor Bernat Huguet (Golmés, 1963),
professor de l’institut La Serra de
Mollerussa, amb el poemari Bosc
endins, publicat per  l’editorial Salò-
ria el mes de març passat. Aquest cap
de setmana, aprofitant la tradicional
celebració de la Festa dels Bolets, l’o-
bra es presenta també a Berga. L’au-
tor parlarà del llibre avui a les set de
la tarda al Pavelló de Suècia de la ciu-
tat amb la presència de Jesús Perar-
nau, president de la Penya Boletaire
de Berga, i de Jaume Farguell, presi-
dent del Casal Europa del Berguedà.  

L’obra consta de seixanta-set  poe-
mes que expressen diferents expe-
riències viscudes al voltant del món
del bolet. És el primer llibre escrit per
Huguet i ha estat més de tres anys a
imaginar i redactar tots els versos de
l’obra. L’autor classifica el poemari
com a «molt eclèctic ja que hi ha poe-
sies micològiques, ecològiques, na-
cionalistes i eròtiques». Això sí, totes
tenen el comú denominador  dels bo-
lets. Segons l’autor, «no volia fer un re-
pàs minuciós dels bolets i les seves
propietats, ni fer únicament des-
cripcions», sinó que «volia unir les di-
verses espècies micològiques amb les
meves inquietuds personals». Se-

gons Huguet, «el llibre segueix una es-
tructura cronològica, i comença per
fer esment de les primeres tempestes
de finals d’estiu, continua per la ple-
nitud de la temporada i el decreixe-
ment amb l’aparició del fredolic i el
carlet fins que el bosc es va esgotant».
La darrera part és integrada per ver-
sos de primavera amb els moixernons
i les múrgoles com a protagonistes. 

Les poesies segueixen un ritme
precís, amb versos de mètrica molt
curta que «recullen la tradició popular
vinculada a les espècies boletaires
amb influència de la poesia nou-
centista», explica. En el lli-
bre es troba una gran
varietat de bolets sen-
se fer referència a es-
pècies menys comu-
nes. 

Els rovellons i
els ceps són els
bolets que apa-
reixen en més
ocasions al llarg
del llibre, tot i
que Huguet
assegura que
«els camagrocs
són els meus
preferits, per les
seves dimensions
i forma, però principal-
ment  per ser molt oloro-
sos». «La potència aromà-
tica dels camagrocs supo-
sa la plenitud del bosc, es
viatja a la mateixa essèn-
cia», argumenta l’autor del
llibre, i afegeix que «m’a-
grada anar-ne a buscar i
assaborir-ne el gust, però,
si a més serveixen de
font d’inspiració per fer
poemes, ja és el súm-
mum», conclou Hu-
guet.
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Un cistell de versos boletaires
L’escriptor i professor Bernat Huguet presenta avui a Berga el poemari «Bosc endins», que

gira al voltant dels bolets, les seves propietats i les inquietuds vitals i personals del mateix autor
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La funció de l’obra Pararapapà
de Mònica Pérez i Miquel Sitjar,
amb l’actor manresà Miki Esparbé,
que s’havia programat per al pro-
per divendres 25 d’octubre a la Sala
Gran del teatre Kursaal de Man-
resa, s’ha suspès després que la
productora hagi comunicat que
serà impossible representar la co-
mèdia en la data prevista per pro-
blemes d’agenda dels actors. Les
persones que ja tenen les entrades
comprades es podran adreçar a les
taquilles del teatre Kursaal du-
rant el mes d’octubre i demanar la
devolució dels diners. També es
podran canviar les entrades per les
d’algun altre espectacle de la pro-
gramació d’aquesta temporada. 

REDACCIÓ | MANRESA

Suspesa l’obra
«Pararapapà»
programada al
teatre Kursaal

Òmnium Bages continua la
campanya de recollida de fons
per la campanya Amat-Piniella al
Casino. En aquests moments que-
da encara per cobrir un import de
6.000 euros, del cost total del pro-
jecte.  I és per això que l’entitat de-
mana un darrer esforç per efectu-
ar una donació econòmica a la
campanya que es pot fer efectiva
fent un ingrés al compte
2013.6010.15.0200275045 que l’en-
titat té a CatalunyaCaixa.  Òmnium
Bages va impulsar el projecte
Amat-Piniella el 2013 per instal·lar
a l’edifici del Casino de Manresa el
conjunt escultòric creat per l’artista
Ramon Oms.
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Òmnium manté la
recollida de fons
pel projecte Amat
Piniella al Casino

Aquell que et tasta
i no et coneix
acluca els ulls,
potser sotmès
al tebi jou
del teu perfum
o al bram del bosc
que creix dins seu.

Ferit novembre
i en tarda rogenca,
el sol cau vençut:
l’alzina es dessagna
damunt dels carlets.

«Camagrocs» i
«Carlets» són
dos poemes
inclosos a
«Bosc
endins» 

MARTA PICH

Acostumats a veure’l amb La Tribu o amb tot un acompanyament de
músics al darrere, dijous va obrir El Club de la Cançó un Santi Arisa més
intimista. Acompanyat només d’Ernest Manchon als teclats, el músic va
presentar al Sielu el muntatge Taverna de poetes, que, en format gran, fa
anys que roda. Arisa va fer participar el públic al concert.- Marta Pich



Repàs poètic de Santi Arisa al Club de la Cançó

El Gran Teatre del Liceu va no-
menar ahir nou director general
del Consorci i la Fundació del tea-
tre el gestor empresarial Roger
Guasch, que haurà de tenir en-
llestit en tres mesos un pla estra-
tègic per intentar solucionar la
greu crisi que travessa la institució
operística.

Guasch, un enginyer químic
amb màsters a les escoles de ne-
gocis IESE i ESADE i especialitzat

a afrontar crisis empresarials, ocu-
pava fins ara el càrrec de director
general de la mútua l'Aliança, i s'in-
corporarà al seu nou lloc dilluns
que ve.

Amb aquest nomenament, el
Liceu fa el primer pas per superar
la crisi institucional en què es tro-
ba després que el juliol passat no
fos renovat el seu anterior director
general, Joan Francesc Marco, i de
l’anunci, a principi del setembre,
que el director artístic de l’equi-
pament, Joan Matabosch, deixarà
el seu càrrec l’any vinent per in-
corporar-se al Teatro Real de Ma-
drid.

El president del Patronat del Li-
ceu, Joaquim Molins, va assenya-
lar ahir que el pla estratègic en-

carregat a Guasch haurà d'establir
«els costos i ingressos de les prò-
pies activitats artístiques, les me-
sures d'estalvi implantades i els in-
crements de les aportacions futu-
res procedents de les administra-
cions i del programa de mece-
natge del teatre».

El Patronat del Liceu, en el qual
estan representades les quatre ad-
ministracions (ministeri de Cul-
tura, Generalitat, Ajuntament i
Diputació de Barcelona), va ex-
pressar el seu desig de deixar en
suspens les mesures de l’ERO en
curs, que preveia un nou atur d’ac-
tivitat per al juliol del 2014, i així
s’ha fet saber a Roger Guasch per-
què ho tingui en compte en el
seu pla de futur del Liceu. 

EFE | BARCELONA

La nova direcció té tres
mesos per elaborar un
document que ha de servir
per redreçar la institució



El Liceu encarrega un pla estratègic a
Roger Guasch, nou director general    


