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l llarg de la seva curta vida (va
ser assassinat als 29 anys pels
anarquistes durant els primers
mesos de la guerra civil) Josep

Maria Planes sempre va assumir el paper
d’ambaixador bagenc a Barcelona i va exhi-
bir, en societat i amb notable toc de distin-
ció, la condició de manresà; però en la seva
obra va parlar ben poc de la ciutat on havia
nascut i de la seva gent. En el número 176,
corresponent al 16 de juny de 1932, de la
revista barcelonina Mirador, el modern set-
manari inspirat per Amadeu Hurtado, tro-
bem un dels pocs articles on Planes parla
de Manresa i dels manresans. L’article, titu-
lat Una visió de Manresa, va escriure’l a
propòsit de la publicació d’Un llibre verd
(visió parcial de Manresa), escrit pel seu
amic, l’escriptor i polític Vicenç Prat, amb
il·lustracions del també amic seu Anselm
Corrons. En comptes, però, de comentar
àmpliament el llibre dels seus amics, Pla-
nes prefereix fer una interessant «excursió
pel camp de la psicologia manresana».

És en aquell article que, precisament, Jo-
sep Maria Planes justifica les pròpies reser-

ves a l’hora d’escriure sobre la seva ciutat
(«Si alguna característica pròpia tenim [els
manresans], és una mena de pudor, que no
té res a veure amb la modèstia, que ens pri-
va de lliurar-nos a certes expansions d’eu-
fòria comarcal»). No hem d’oblidar, però,
que escriu per a un lector eminentment
barceloní («Si els barcelonins hi reflexio-
nen una mica, s’adonaran que enmig del
brillant assalt de les comarques catalanes
sobre Barcelona, el nom de Manresa i del
Pla de Bages sona amb una grisor particu-
lar. Els empordanesos, els vigatans, els del
Vallès, els tarragonins, els lleidatans, tenen
un prestigi sòlid, colorit, que els destaca
sense compliments. En canvi, els manre-
sans -per culpa, potser, del nostre paisatge,
tan modest- fem la viu-viu, sense piafar poc
ni molt».) Planes retrata els manresans
com a excessivament discrets, incapaços
de passejar l’orgull local, perquè Manresa
no ha exportat pintors, escriptors ni polítics
prou rellevants. Finalment, i just després de
deixar clar que vol guardar-se bé «de dir si
això és un mèrit o un defecte», assegura
que «en el pitjor dels casos es pot afirmar

amb el cap ben alt que, potser, és una co-
moditat. Una de les poques comoditats que
ens permetem els natius de la comarca
més inconfortable de Catalunya».

No sé si encara és vàlida (o si ho estat
mai) aquesta anàlisi del caràcter manresà,
marcat pel pudor i la discreció davant la
pròpia condició geogràfica. El que no po-
dem obviar és que, si més no aquest 2013, i
com a mínim en el camp de la literatura, a
Manresa han passat coses interessants. El
cicle Tocats de Lletra d’enguany ha tornat a
erigir Manresa, durant un mes, en capital
catalana de la poesia; l’Any Amat-Piniella
ha recuperat la memòria d’aquest escriptor
entre els seus conciutadans i ha aconseguit
projectar-lo més enllà de la creu de la Culla
(ara mateix, per exemple, l’exposició Amat-
Piniella: escriure contra el silenci es pot visi-
tar al Museu d’Història de Catalunya i di-
jous passat l’Ajuntament de Barcelona va
fer un acte d’homenatge a l’autor de
K.L.Reich); i, encara, per a la primera quin-
zena de desembre Òmnium Bages prepara
una sèrie d’actes que culminaran, el dia 13,
amb la Nit de Santa Llúcia al teatre Kursaal.
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El periodista sempre va assumir el
paper d’ambaixador bagenc a
Barcelona i va exhibir, en societat,
la condició de manresà 

El Born Centre Cultural de Bar-
celona acollirà diumenge l’espec-
tacle 1714. Diari d’una esperança,
dels manresans Grup de Dansa
Cor de Catalunya. El muntatge,
multidisciplinari i amb la partici-
pació d’una quarantena de per-
sones, es va estrenar al teatre Kur-
saal de Manresa l’Onze de Se-
tembre de fa dos anys i ja s’ha por-
tat per diferents indrets de la geo-
grafia catalana, entre els quals Sú-
ria, Salelles i Rajadell, a la Catalu-
nya Central, però també a Tarra-
gona i Horta de Sant Joan.

1714. Diari d’una esperança,
codirigit per Valentí Tatjé, Mònica
Clarena i Lluís Galobart, és el dar-

rer espectacle de creació pròpia
amb el qual van celebrar el 2011 el
vint-i-cinquè aniversari de l’enti-
tat. Produït íntegrament pel grup,
l’obra, amb les coreografies  de Cla-
rena i la música de Jordi Badia, re-

lata una història fictícia emmar-
cada en el setge de Barcelona del
1714. I ho fa a través de les vivèn-
cies de dues parelles. Una història
que apel·la a l’emoció, als senti-
ments i a la visió del setge dels per-
sonatges. Amb un documentat
disseny de vestuari que va signar
Txell Soler, el grup tornarà a re-
presentar-lo per la propera Festa
Major de Manresa.

El Grup de Dansa Cor de Cata-
lunya és una entitat nascuda el
1986 a la capital del Bages que el
2002 es va estrenar en la creació
d’espectacles de gran format amb
Foc en dansa, un muntatge creat a
partir dels personatges i música de
la Mostra del Correfoc.  
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El Grup de Dansa Cor de
Catalunya porta al Born de
Barcelona l’espectacle «1714»
El muntatge es va estrenar a Manresa fa dos anys per celebrar el

25è aniversari de l’entitat L’obra es veurà demà en dues sessions



Una escena del muntatge de l’esbart de Manresa que diumenge es podrà veure al Born de Barcelona

ARXIU/SALVADOR REDÓ

Dues sessions de l’espectacle
1714. Diari d’una esperança es
podrà veure demà, diumenge,

en dues sessions, a les 17 i a les 20
h. La durada és de prop d’una hora i
les entrades tenen un cost de 5 eu-
ros. Es poden adquirir al mateix Born
o a la pàgina web.



LA CLAU

L'actriu de teatre, cinema i tele-
visió Amparo Soler Leal va morir
ahir a Barcelona als 80 anys i va
deixar rere seu una llarguíssima
trajectòria reconeguda per un pú-
blic que la recordarà especial-
ment pels seus papers a les ordres
de Luis García Berlanga, per a qui
va treballar en set pel·lícules, en-
tre les quals Plácido (1961), roda-
da a Manresa. També havia rodat
a les ordres de Jaime Chávarri,
José María Forqué, Fernando Fer-
nán-Gómez, Pilar Miró i Pedro
Almodóvar. 

Tot i això, «sempre m’he sentit
una noia Berlanga», declarava l’ac-
triu en una última entrevista con-
cedida fa unes setmanes amb mo-
tiu del seu 80è aniversari, en què
lamentava que la seva carrera no
hagués estat reconeguda amb un
Goya d’Honor. L'Acadèmia del Ci-
nema espanyol va recordar que

l'actriu va expressar el seu desig
que no se celebrés cap funeral en
la seva memòria i que tampoc
s’enviessin flors al seu nom. «No ta-
lleu res viu per donar-ho a un
mort», va manifestar. Soler, que
provenia d’una família d'actors, va
debutar als 13 anys i es va formar
sota la direcció de Luis Escobar al
Teatro María Guerrero. Soler va de-
butar en cinema el 1953 a Así es
Madrid, de Luis Marquina, i es va
convertir en la musa de Berlanga,
a qui definia com el «millor direc-
tor del segle XX». La seva darrera
aparició cinematogràfica va ser a
Janis y John
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Va rodar set pel·lícules
amb el director valencià,
entre elles «Plácido»,
filmada a Manresa



Mor als 80 anys l’actriu
Amparo Soler Leal, musa
de Luis García Berlanga

Una imatge de l’actriu el 1999
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El cicle de cinema «Amb ulls de dones» arriba el novembre a la quar-
ta edició, promogut pel Consell Comarcal. Enguany, amb els films La
fuente de las mujeres (7 de novembre) i Precious  (dia 21). Es projecta-
ran al Teatre Comarcal de Solsona (21.30 h) i l’entrada serà gratuïta. La
fuente de las mujeres (2011), dirigida per Radu Mihaileanu, es desen-
volupa en un petit poble entre el nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà, on la tra-
dició exigeix que les dones vagin a buscar aigua a la font. Precious, de
Lee Daniels, es basa en la vida d’una adolescent de color de Harlem.
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El cicle «Amb ulls de dones» torna el
novembre al Teatre Comarcal de Solsona
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