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La manera més fàcil de trobar un habitatge
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� Nit de «punk» a la Mirona. Els anglesos UK Subs –a
la fotografia– van encapçalar dimecres a la nit el festival
Girona Punk Invasion, que va reunir cap a unes 250 per-
sones a la Mirona de Salt. Els britànics The Vibrators, els
californians Total Chaos i el grup de Sarrià La Granja
Makabra van completar el cartell. / O.M.

� Les interioritats d’«El pont dels jueus». Dimecres a
la tarda, el periodista garrotxí Martí Gironell, autor d’El
pont dels jueus, va mantenir un animat col·loqui amb els
assistents a una tertúlia, a la Fontana d’Or, que estava em-
marcada en el cicle Una cita amb..., que organitza la Fun-
dació Caixa Girona. / PERE DURAN

Aquest estendard, des de
1978, l’ha tingut guardat
el metge gironí Enric Cat.
Aquell any, el va rebre de
mans del doctor Bartomeu
Pascual Muntané quan
tots dos exercien la medi-
cina a l’Hospital Clínic de
Barcelona. Al seu torn,
Pascual havia rebut l’es-
tendard de Frederic Esco-
fet, cap dels Mossos d’Es-
quadra i comissari general
d’Ordre Públic de la Gene-
ralitat durant la República,
abans de marxar a l’exili
l’any 1936.

En el moment del lliura-
ment, i segons el relat del
doctor Pascual al doctor
Cat, Frederic Escofet va
expressar la seva voluntat
que fos lliurat a les institu-
cions catalanes quan les
condicions polítiques ho

permetessin. Alhora va
transmetre-li que la tradi-
ció oral deia que l’esten-
dard havia estat d’un bata-
lló d’artilleria lleugera del
Vallès Occidental que ha-
via participat en la defensa
de Barcelona durant la
Guerra de Successió.

L’estat de conservació
de la tela és bo, cosa que fa
suposar que va ser guarda-
da de manera molt escru-
polosa.

Estudi exhaustiu
La bandera és del segle
XVII o XVIII i té caràcter
popular. La seva forma
correspon a un Guió de
Dragons i hauria encapça-
lat un col·lectiu agrícola
terrassenc o, en tot cas, del
Vallès Occidental. En una
de les cares de la peça hi ha

representades les figures
de Sant Antoni de Pàdua,
Sant Llorenç, un volant o
falç i un esclopet i, a l’al-
tra, de Sant Pere, de la Ver-
ge del Roser i un volant.
Aquestes imatges desta-
quen sota un fons d’estre-
lles emmarcades per una
garlanda de flors i fulles
que recorre el perímetre de
la tela.

El Centre de Documen-
tació i Museu Tèxtil de
Terrassa ha tingut cura de
l’anàlisi i ha elaborat un
informe tècnic dels mate-
rials. Aquest informe asse-
nyala que «es tracta d’un
tafetà de lli de dos caps, re-
torsió en S, que per la irre-
gularitat dels seus voravi-
us permet suposar que va
ser treballat en un teler
manual de calques» i de

confecció simple.
Pel que fa a la cronolo-

gia, es diu que «és proba-
ble que en origen aquesta
peça fos d’un penó de con-
fraria agrícola utilitzat en
el seu moment com a es-
tendard per anar a la guer-
ra».

Se’n desconeix l’autor
tant pel que fa a la confec-
ció com a la seva decora-
ció pintada que, probable-
ment i per la qualitat del
treball, va ser obra d’un ar-
tista local.

Josep Porter i Moix, ex-
pert en vexil·lologia, ha fet
un estudi de l’estendard,
en què diu que la seva for-
ma indica que «és emi-
nentment militar, el con-
tingut és plenament popu-
lar, no pas d’una unitat
d’exèrcit regular».

Recuperen un estendard extraviat
de la Guerra dels Segadors

El guardava el gironí Enric Cat, que l’ha cedit al Museu d’Història de Catalunya

L’estendard conservat pel doctor Enric Cat i ara cedit al Museu d’Història de Catalunya.

� L’exposició Catalunya i la Guer-
ra de Successió ha permès recuperar
un estendard que hauria utilitzat un
col·lectiu de pagesos de Terrassa i

LAURA PORTAL / Barcelona rodalia, quan va acudir a l’ajut de
Barcelona, per la Guerra dels Sega-
dors. La senyera estava actualment
en mans del psiquiatre gironí Enric
Cat, que la va rebre del doctor Barto-

meu Pascual, que abans l’havia rebut
de Frederic Escofet, que havia estat
cap dels Mossos d’Esquadra abans
de la Guerra Civil. Cat l’ha cedit ara
al Museu d’Història de Catalunya.

� El grup banyolí de tea-
tre amateur Teiatròlics,
que va néixer de la fusió
dels grups Mesmèdia Cul-
tural i Amics del Teatre del
Cercle dels Catòlics, estre-
na avui, demà i diumenge
l’obra de teatre U, dos,
tres...!, del dramaturg i no-
vel·lista hongarès Ferenc
Molnár (1878-1952).
L’obra de Molnár és una
divertida comèdia satírica,
situada en el context de la
guerra freda, que treu pe-
troli dels tics i les incohe-
rències del capitalisme i
del comunisme per carica-
turitzar-los. Aquesta co-
mèdia de Molnár es va po-
pularitzar de manera nota-
ble quan el director Willy
Wilder en va fer una ma-
gistral adaptació cinema-
togràfica amb el mateix tí-
tol, protagonitzada per Ja-
mes Cagney.

U, dos, tres...! explica
les vicissituds d’un alt
executiu de la Coca-Cola
al Berlín Occidental que
confia aconseguir grans fi-

tes a l’empresa, sent el pri-
mer d’aconseguir que el
producte típicament ame-
ricà, símbol del capitalis-
me més recalcitrant, tra-
vessi el teló d’acer. Els
seus plans es capgiren
quan ha de fer de mainader
de la filla del seu cap, una
joveneta que s’enamora
d’un comunista revolucio-
nari del Berlín Oriental i la
deixa prenyada.

Teiatròlics ha comptat
per posar en escena aquesta
peça amb la direcció de
Jordi Angelats, que també
forma part del repartiment,
ja que fa el paper de prota-
gonista, juntament amb
Oriol José, Jordi Nierga,
Carme Masó, Carme Gale-
ra, Joan Angelats, Salvador
Palmada, Enric Silva, Be-
net Massegur, Ramon
Ruiz, Èrica Geli, Pere Ra-
mió, Anna Nierga, Teresa
Garcia i Xicu Mateu.

L’obra es podrà veure al
Teatre Municipal de Ba-
nyoles avui i demà, a les 10
de la nit, i diumenge, a les 7
de la tarda.

El grup banyolí Teiatròlics
estrena «U, dos, tres...!», de
Molnar, que va popularitzar

el film de Billy Wilder
DANI CHICANO / Banyoles

� Un total de 16.000 es-
pectadors van passar du-
rant l’any 2007 pel teatre
El Jardí de Figueres.
Aquesta xifra és inferior a
la mitjana del nombre
d’espectadors, que és de
17.000, ja que el primer
trimestre de l’any el teatre
va haver de tancar per dur
a terme la segona fase de
rehabilitació d’equipa-

ments interiors, unes obres
que està previst completar
l’estiu que ve. La inversió,
en aquesta darrera fase de
rehabilitació, és de
245.000 euros.

La producció professio-
nal que va atreure més es-
pectadors durant el 2007
va ser la comèdia Pels
pèls, dirigida per Abel
Folk, amb 1.044 especta-
dors en una sola funció.

16.000 espectadors van
passar pel teatre El Jardí
de Figueres l’any 2007
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