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CULTURES 

a sigui per la meva vinculació
professional amb l’ensenya-
ment de la llengua i la literatu-
ra, o perquè he publicat algu-

nes novel·les, o perquè en aquest diari hi
parlo sovint de llibres, o perquè em trobo
al darrere d’algunes iniciatives literàries
més o menys locals, o perquè em costa dir
que no quan em demanen col·laboracions,
el cas és que cada any, durant la primave-
ra, acabo participant, com a jurat, en un ro-
sari de certàmens literaris. A banda del que
s’organitza, per Sant Jordi, a l’institut d’Au-
ro de Santpedor, on treballo (en aquest cas,
més que de col·laboració caldria parlar de
feina), enguany he fet de jurat del premi de
l’Associació de Veïns de Cal Gravat, dels
primers Jocs Florals Escolars del Departa-
ment d’Ensenyament, dels Premis Bages
Juvenils que munta Òmnium i que es van
concedir a finals de maig al castell de Car-
dona, del certamen de relats gastronòmics
que concedeix Diesa, i del quart concurs li-
terari del Grup Santasusana, el resultat del
qual també es va donar a conèixer no fa
massa.

La participació considerable en aquesta
mena de concursos contrasta amb els bai-
xos índexs de lectura publicats per les ins-
titucions (que diuen que la meitat dels ca-
talans pràcticament ni tan sols ensumen
un llibre en tot l’any). Un té la sensació, tot
sovint, que en aquest país hi ha més gent
que escriu que no pas que llegeix. La quali-
tat d’una part dels textos que es presenten
als concursos, de fet, ho corrobora, perquè
una persona amb un mínim de bones lec-
tures (i, per tant, amb un mínim de contac-
te amb la bona literatura) no seria capaç de
presentar segons què a un certamen litera-
ri amb la pretensió de guanyar-lo. Per tant,
he de suposar que n’hi ha que escriuen
però no llegeixen, i la ignorància els fa ago-
sarats. Els seus textos serveixen perquè els
organitzadors dels certàmens puguin pre-
sumir d’una alta participació, i per a res
més.

Si mai se m’ha demanat consell sobre
quin és el secret per escriure textos litera-
ris, la meva resposta ha estat sempre la
mateixa: ser lector, llegir literatura de fic-
ció, integrar la lectura com una part im-

prescindible de la pròpia vida. I, si pot ser,
no abandonar la lectura dels clàssics, ni de
gèneres de vegades menys entretinguts,
com la poesia. I restar obert a les recoma-
nacions d’altres lectors acreditats, perquè
no tots els llibres són bons. No concebo un
escriptor que no sigui, primer de tot, lector.
I un bon escriptor ha d’haver llegit bona li-
teratura. L’escriptor, en certa manera, ha de
caure malalt d’allò que en el món de les lle-
tres i de la psicologia s’anomena bovaris-
me, en honor d’Emma Bovary, el personat-
ge de Flaubert que, a causa d’una insatis-
facció crònica, vol viure com ho fan els per-
sonatges de les novel·les romàntiques que
llegeix. Llegir ens ha de fer perdre el cap,
com a Don Quixot, si volem escriure bé. I,
tot i així, no tenim cap garantia d’èxit. Per-
què, malgrat tot, malgrat que hi hagi molts
escriptors que, en primer lloc, són lectors
empedreïts, que es deixen la pell en cada
llibre que llegeixen i, per descomptat, en
cada frase que escriuen, són molt pocs, po-
quíssims, els grans escriptors que deixaran
petjada, i encara menys els que es conver-
tiran en clàssics.
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Malgrat que hi hagi molts
escriptors que, en primer lloc, són
lectors empredreïts, que es deixen
la pell en cada frase que escriuen,
són molt pocs, poquíssims, els
grans escriptors que deixaran
petjada

Un espectacle de producció prò-
pia obrirà el dijous 3 de juliol la pri-
mera edició del Festival de teatre
de petit format A Pell, que orga-
nitzen l’Ajuntament de Manresa i
les empreses Entorn Produccions
i JG Esdeveniments. Fins el 27 de
juliol, el carrer del Balç de la capi-
tal bagenca serà l’escenari de nou
espectacles en cada funció dels
quals es permetrà un aforament de
quaranta espectadors. Les entra-
des tindran un preu de 12 euros i
es poden adquirir tant a les taqui-
lles del Kursaal com del Balç.

La direcció artística del festival
signa la producció del muntatge
inaugural –passis a les 20, 20.45  i
21.30 h del 3 de juliol– i el de
cloenda del dia 27. El 5 i 6 de juliol,
l’actor Jordi Muixí i el pianista Pep
Pladellorens interpretaran 1714.
Poemes i cançons. Els dies 9, 10 i 13
serà el torn de Matem els homes, de
Manuel Dueso. L’11 i 12 de juliol es
podrà veure Ñaque o de piojos y ac-
tores, de José Sanchis Sinisterra,
amb El Replà produccions. Els
dies 16, 17 i 18, Anna Bertran i Cla-
ra Molas oferiran Sara i Eleonora,
dirigides per Adrià Mas. La edad de
la ciruela, d’Arístides Vargas, amb
Elisabet Assens i Maripaz Correa,
es representarà el 19 i 20. Estic viva,
amb Clara del Ruste, Anna Òrrit
(flautes) i Enric Pinazo (clarinets)
es farà els dies 23 i 24. El 25 i 26,
Posseïts, de Judit Saula.

REDACCIÓ | MANRESA

El certamen s’iniciarà el
3 de juliol i en cada funció 
hi haurà capacitat per a
quaranta espectadors



El festival de
teatre de petit
format del carrer
del Balç tindrà
nou espectacles

El Festival In-
ternacional de
Música Clàssica
de Sant Fruitós

de Bages celebra aquest estiu una
edició «molt rodona i simbòlica»:
la que fa número vint. «Volem do-
nar les gràcies a tothom per estar
al nostre costat i també desitjar que
hi siguin uns bons quants anys
més», va destacar ahir en la pre-
sentació la mezzosoprano Mireia
Pintó, directora artística i ànima del
certamen que des de fa quinze
anys se celebra quatre dijous de ju-
liol al Mas de  Sant Iscle. El festival
santfruitosenc, Memorial Eduard
Casajoana, fa 20 anys en l’any del
Tricentenari i aquest fet «no ha es-
tat casual a l’hora de programar»,
va subratllar ahir Pintó. «És un car-
tell extraordinari, com sempre,
però de gent de la terra. Tenim mú-
sics d’una qualitat excel·lent, i ex-

portables a fora. Ho hem de saber
i fer-ho valdre», va afirmar.

De la programació, que Regió7
ja va avançar la setmana passada,
la directora artística es va mostrar
convençuda que és «acurada, però
oberta a tothom». Feliç per haver
pogut lligar dates amb un baríton
emergent com el tarragoní Àngel
Òdena i també, «finalment», amb
el sallentí Carles Cases, Pintó va es-

vair reticències respecte al reper-
tori de la formació de música an-
tiga O Vos Omnes: «fins i tot jo vaig
quedar parada. Són nadales llati-
noamericanes, divertides i amb
marxeta». En vint anys de Festival
de Música Clàssica, a Sant Fruitós
s’han fet 74 concerts, i només un
sota teulada. Ho ha fet possible la
complicitat d’un poble conscient
de la «transcendència» d’aquest es-
deveniment, va destacar ahir l’al-
calde, Joan Carles Batanés. En els
darrers anys, l’Ajuntament, a més
de proporcionar la infraestructu-
ra, també ha mantingut l’aportació
de 9.000 euros. Per la seva banda,
els organitzadors fan esforços per
trobar espònsors que, amb la ven-
da d’entrades, completin un pres-
supost de 33.000 euros. Hi col·la-
boren unes 25 empreses, ahir re-
presentades per Toyota, que re-
peteix per segon any, i BBVA, que
s’estrena.
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El Festival de Sant Fruitós fa 20 anys amb
un «cartell excel·lent de gent de la terra»

Mireia Pintó, directora artística del certamen, destaca que la tria «no és casual en el Tricentenari»

Organitzadors del Festival Internacional de Música Clàssica; l’alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés; i representants dels espònsors

CATPRESS

El pressupost del Festival de Músi-
ca Clàssica de Sant Fruitós de Bages
«sembla que faci miracles». Els ar-
tistes ajusten els caixets i les entra-
des mantenen el preu des de fa tres
anys. Són 20 euros per a cada con-
cert i s’ofereix un abonament de 60
euros per a les 4 actuacions. 

33.000 EUROS

LA XIFRA

10 de juliol. 22 H
 Àngel Òdena (baríton) i Marco
Evangelisti (piano) oferiran obres de
Toldrà, Tosti, Verdi, Sorozábal...
17 de juliol. 22 H
 L’Ensemble O Vos Omnes, dirigida
per Xavier Pastrana, interpretarà el
programa «Un Nadal a 40 graus».
24 de juliol. 22 H
 Carles Cases Ensemble farà el
«Concert en blanc i negre», amb
música de bandes sonores. 
31 de juliol. 22 H
 L’Orquestra de Cambra Terrassa
48, la mezzosoprano Mireia Pintó i el
pianista Vladislav Bronevetzky,
dirigits per Quim Térmens, oferiran
obres de Mozart, Chopin, Toldrà...

LA PROGRAMACIÓ


