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DESCANSOS           
es de dijous i fins aquest vespre,
a Manresa la Sala Gran del Kur-
saal és plena de gom a gom per
veure el musical Sonrisas y lágri-

mas. Al bell mig del barri antic, al costat de
l’ajuntament, la sala alternativa dels Car-
lins segur que disposa de localitats per gau-
dir d’un bon clàssic com L’art de la comè-
dia, d’Eduardo de Filippo, adaptada i dirigi-
da pel director i actor manresà  Joan Tor-
rens.
La segona opció forma part d’aquest altre
teatre que no surt als mitjans ni als progra-
mes oficials, el que es fa afegint  unes hores
de dedicació i il·lusió a les esgotadores  vuit
o més que ja s’han fet de  jornada laboral, i
no dic professional perquè les que aquesta
gent dedica a l’escenari també ho són. So-
vint, les úniques diferències entre el tea-
tre d’aquestes sales alternatives i el de les
grans sales són les espectaculars esce-
nografies, els vestits fets a mida i els ga-
irebé trenta euros que et queden a la

butxaca, que són la diferència entre pagar
una entrada o l’altra i que són d’agrair, te-
nint en compte que les subvencions al  tea-
tre són tan ridícules com les que rep el pú-
blic a l’hora de passar per taquilla.  
Tant els uns com els altres han de fer front a
despeses, en funció de la magnitud de l’es-
pectacle,  com els  drets d’autor, el  lloguer
d’espais escènics o el material tècnic. Però
l’aplaudiment, que és gratis per  a l’especta-
dor i no tant per a l’actor, de vegades l’ator-
guem generosament després de pagar una
entrada cara, i l’escatimem a qui ens ha
ofert la millor de les comèdies a preu de sal-
do, sense regatejar  un gram de professiona-
litat escènica.
La companyia que aquesta tarda interpreta-
rà per tercera vegada als Carlins  l’obra de
De Filippo ens està obsequiant amb una
comèdia que costa molt més del que val
l’entrada. Si ells fan un teatre tan respecta-
ble com el dels grans escenaris, nosaltres
hauríem de ser un públic tan respectuós

com el que omple els grans patis de buta-
ques  i donar suport als escenaris de segona
amb teatre de primera. Qui sap si així, algun
ajuntament deixaria les males idees per en-
sorrar teatres i tindríem més –igual o  millor
però com a mínim a l’abast– programació
teatral.
Els grups amateurs s’han guanyat el dret a
participar de la cultura, perquè encara que
el  públic  ho oblidi habitualment, ens han
garantit el plaer de poder emocionar-nos
amb l’art de la comèdia en indrets i a preus
que les companyies professionals ni es
plantejarien. Només per això mereixen el
nostre aplaudiment, i si a més, com passa
sovint, la interpretació és bona... una ovació
és poc. 
Si llegiu aquest article abans de les sis de
la tarda, encara sou a temps de subvencio-
nar amb una entrada i un aplaudiment
aquests treballadors vocacionals del teatre
que de l’art de la comèdia en fan una gran
festa!
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profitant una tarda plujosa de pri-
mavera me’n vaig a donar un volt
per airejar-me i gaudir d’un bon
paisatge local. Posats a escollir,

trio la part alta de la ciutat. La més alta. La
més noble. I quina és la més alta, es pregun-
taran els lectors? Doncs com a tot arreu: la
més alta és la més cara. Me n’hi vaig. Però a
Manresa no és com a tot arreu i la part més
cara de la ciutat no és on et pensaries, no. A
Manresa si vols veure la part més cara has
d’anar a veure el «tros». Hi vaig i me’l miro i
ho contemplo tot amb la complaença de qui
es mira un racó valuós, estimat, agraït. Com a
ciutadà hauria d’estar ben orgullós del que
veig, però per alguna raó no és així. El
«tros» més car de la ciutat és un puto es-
pai rostollós, feréstec, deixat anar, ama-
gat, ple de canyes i males herbes. Un
descampat inhòspit, estèril, ubicat en
un no-lloc vora les piscines municipals
pel qual no donaries un ral i que de-
fugiries només d’apropar-t’hi si no
fos que, pel «tros» en qüestió, l’A-

juntament –o sigui nosaltres– ha de pagar
14 milions d’euros! Trinco-trinco. Vorejo pel
camí de les Saleses i no em sé avenir que el
«tros» abandonat i estèril que em flanqueja
per l’esquerra, segons es puja, sigui com el
triangle d’or de la ciutat. Casualment passo
per davant d’una porta on una inscripció em
fa pensar: «robar als pobres és fàcil però mi-
llor que no t’enganxem perquè pilles». Tot
molt clar, sí senyor. Això del «tros», penso,
algú ens ho haurà d’explicar perquè no s’en-
tén. Si és que es pot explicar. Com que plou
em mullo, i mentre xipollejo compto mental-
ment fins a un milió catorze vegades. Però em
descompto i he de tornar a començar. Podria
estar així comptant infinitament i el «tros» se-
guiria estant allà. Està clar que algú ha fet una
mala compra i algú una bona venda. Els de la

mala compra ja sé qui són i on trobar-los, tot i
que si hi vas s’amagaran. No crec que ningú
doni la cara. Si no la donessin perquè els ha
caigut de vergonya, ja em sentiria una mica
millor. Però potser ni això. Dels que han fet la
venda de la seva vida no en sé res fins que
aquest diari explica que són dos cosins i que,
dels dos –sarcasmes de la vida–, un regenta a
Barcelona un saló de massatges amb final fe-
liç. Arronsat com estic, això m’estimula, i per
fer-me passar la depressió acumulada pel de-
solat passeig i la clatellada brutal em dic que
potser no seria mala idea fer-hi una visita. I
m’imagino l’escena: jo ben guarnit, adreçant-
me al club de massatges al carrer Santaló i
trucant. M’obririen, el panorama, com és
d’esperar en aquests casos, segurament deu
ser bell i sensual, en contrast amb el rostoll
d’on vinc. I jo, tímid, saludaria: hola, vinc de
Manresa i no pateixin pel massatge que ja me
l’han fet a Manresa i m’han deixat ben arris-
sat: 14 milions de no res. Els fa res si, ja que hi
sóc posat, anem de dret al final feliç? És el que
necessito. I ni així no se’m aixecaria.
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«El ‘tros’ més car de la ciutat és un espai
rostollós i feréstec. Un descampat ubicat en
un no-lloc a tocar de les piscines municipals
pel qual no donaries un ral»


