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CULTURES 

La Llibreria Papasseit de Manresa
celebra avui, dissabte, el seu primer
aniversari amb diverses activitats
obertes al públic al voltant de la li-
teratura, l’art i la música. L’establi-
ment, que va obrir portes el dia 1 de
juliol del 2013 i està situat a la pla-
ça Gispert de la capital bagenca,
s’ha convertit durant aquest any
inicial en un punt d’intercanvi cul-
tural que ha transcendit la funció
merament comercial.

Anna Roca i Miquel Sanchis
són els responsables d’una inicia-
tiva que ha destacat fins ara per dos
motius. D’una banda, per la ven-
da de llibre de segona mà, un mer-
cat sense pràcticament espais de
trobada a la ciutat. De l’altra, per
l’organització i l’acolliment d’acti-
vitats culturals.

Els actes s’iniciaran avui a les 7
de la tarda amb la lectura drama-
titzada que farà el grup teatral El
Retaule d’Habitacions tancades,
de Lluís Tuneu. La interpretació
anirà a càrrec de Iolanda Segura,
Àngels Torrens, Roser Rojas, Mont-
se Mas, Xavier Cots i Joan C. Jimé-
nez. Una hora i quart més tard, el
poeta manresà Xavier Giol oferirà
un recital poètic d’obra pròpia –in-
cloent-hi composicions inèdites–
i de Joan Salvat-Papasseit.

La vetllada tindrà el seu darrer
protagonista a partir de les 9 del
vespre amb el DJ local Battle Beats,
que oferirà una sessió de música en
directe a base d’electro, glitch hop,

moombah, mashup, techno,
drumnbass & dubstep. «Volem ce-
lebrar una trobada de caire fami-
liar amb aquelles persones que
han fet possible la consolidació del
nostre projecte i amb tothom qui
vulgui venir», expliquen els pro-
pietaris del negoci.

En el primer any d’existència, la
Papasseit ha passat de nodrir els

seus prestatges amb llibres de se-
gona mà a incorporar-hi una se-
lecció de novetats de segells edi-
torials petits. Així mateix, a la bo-
tiga també es poden adquirir pro-
jectes autoeditats d’autors manre-
sans.

En l’altre àmbit abans resseny-
at, la Llibreria Papasseit ha estat es-
cenari de recitals de poesia, expo-
sicions d’art, presentacions literà-
ries, vetllades musicals i xerrades.
Una de les darreres activitats va ser
un taller de poesia que va dur a
Manresa sis dels millors autors
del país. Avui a la tarda, els presents
seran convidats a una copa de
cava per brindar ja no tan sols per
la commemoració de la primera
fita en la història del projecte sinó
també per la continuïtat de la pro-
posta.
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La Llibreria Papasseit fa una
festa oberta a tothom per
celebrar el seu primer any

L’establiment de la plaça Gispert de Manresa s’ha consolidat com un
centre d’activitat en el camp de la literatura, la música, el teatre i l’art


MARTA PICH

Un espectacle de 25 minuts va inaugurar dijous a la nit el nou festival de
teatre de petit format A pell, que se celebrarà durant aquest mes de juliol al
carrer del Balç de Manresa. El muntatge que es va poder veure abans-d’ahir
era la primera part d’un conjunt que es completarà en el cloenda, el dia 27, i
va implicar un recorregut pels diferents espais del recinte.



Tret de sortida al festival de teatre del Balç

Josep Isart Vilajuana, que va ser
un actor manresà de llarga trajec-
tòria en el camp del teatre amateur,
va morir ahir a l’edat de 89 anys. El
funeral en la seva memòria se ce-
lebrarà demà, diumenge, a les 10
h a l’església parroquial de Sant
Pere Apòstol de la capital bagenca.

La relació d’Isart amb el món de
l’escena es va iniciar a l’Ateneu
Obrer, per continuar posterior-
ment al Casal Familiar Recreatiu.
Durant molts anys va participar en
les produccions teatrals de l’entitat,
fins que va sortir-ne juntament
amb altres membres del col·lectiu
per fundar el Grup Teatral l’Espan-
tall. La formació es va desvincular
dels Carlins, però uns anys després

s’hi va integrar quan va desaparèi-
xer el quadre escènic de l’associa-
ció del carrer Sabateria. Josep Isart
va deixar els escenaris fa un anys,
però va continuar en actiu fent de
bisbe en les representacions de la
Fira de l’Aixada de Manresa. El fi-
nat també va formar part de l’a-
grupació de boletaires El Rovelló.
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Mor als 89 anys Josep Isart,
actor de llarg recorregut
a l’escena manresana

questa obra mestra inqüestionable està situada
en un poblet perdut enmig de la meseta cas-
tellana i en la immediata postguerra, quan uns
projeccionistes ambulants presenten Fran-

kenstein, de James Whale, davant dels ulls esbatanats dels
habitants d’aquell lloc. Una nena somniadora creu trobar
en el monstre de la pel·lícula, no un ésser perillós i violent,
sinó un amic solitari i malaurat, que identifica amb un
home perseguit per la Guàrdia Civil. Mentrestant, el seu
pare viu tan sols per tenir cura de les abelles, i la mare pas-
sa el temps escrivint llargues cartes nostàlgiques a un amor
llunyà.

Producte cuidadíssim, màxim exponent dels simbo-
lismes i de l’estètica de la productora Querejeta, ofereix una
fotografia de Luis Cuadrado –sense res a envejar als Gor-
don Willis o Sven Nikvyst–, una música enriquidora de Luis
de Pablo i un muntatge de Pablo G. del Amo que conce-
deix el ritme precís a una narració confegida a l’estil del
cinema oriental d’un Ozu o d’un Naruse. Tots tres van for-
mar part de l’equip dels films del denominat Nuevo cine
español dels anys 60 i 70, en especial de l’obra primera de
Carlos Saura.

El títol d’El espíritu de la colmena prové del llibre La vie
des abeilles del belga Maurice Maeterlinck, el dramaturg
que va tenir tanta influència en el Modernisme català. El
film, a més de les seves ressonàncies d’una època ben tris-
ta i d’uns personatges presoners d’una plana inhòspita, és
un prodigi de posada en escena, una afirmació en què l’es-
tètica ha de ser companya inseparable de l’ètica. Llargs si-
lencis, el xiuxiueig de les nenes a la nit, els ulls de l’Ana,
l’inici de crueltat de la Isabel, el plor contingut de la mare,
la indefensió del monstre perseguit, tot són imatges i mo-
ments fascinants captats en plans sostinguts, sense qua-
si moviment de càmera, amb una composició del quadre
que a algú li ha recordat Vermeer.

Hi ha pel·lícules que superen el temps i no són fruit d’u-
na època determinada. La seva influència resta incom-
movible. Sempre són propostes que van més enllà d’una

narrativa, que desvetllen sensacions en l’espectador i l’ar-
rosseguen a una participació activa, a fusionar el seu món
amb el que està veient. Per això, aquestes pel·lícules es po-
den repetir molts cops i sempre amb profit, perquè can-
vien com tu has canviat, van traient coses dels racons que
encara no havies descobert.

La carrera cinematogràfica d’Erice és tan curta com per-
sonal, intensa i gens propícia al compromís amb la in-
dústria de l’entreteniment. Deu anys després d’El espíri-
tu de la colmena, va rodar El Sur, sobre una novel·la de la
que llavors era la seva companya, Adelaida García Mora-
les. Malgrat que no la va poder acabar com ell volia, per-
què a en Querejeta li va semblar que no feia falta inclou-
re tota la part en la qual Estrella viatja fins a Sevilla, el film
ha restat com una obra perfecta, la història d’una absèn-
cia en un ambient fred i tancat. Com a resultat de la seva
amistat amb el pintor hiperrealista Antonio López, Erice
va rodar en pocs dies del 1992 El sol del membrillo, do-
cument sobre els esforços del pintor per captar una cer-
ta llum sobre un codonyer que tenia al pati de casa seva.
Des de llavors fins ara, Erice –a part de la seva frustrada
adaptació de la novel·la de Juan Marsé El embrujo de Shan-
gai, el guió de la qual es por llegir en el llibre publicat per
Areté–,  ha participat en projectes col·lectius amb direc-
tors com Abbas Kiarostami, Aki Kaurismaki, Pedro Cos-
ta i Manoel de Oliveira.
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LES PEL·LÍCULES DE
LA MEVA VIDA

Crític de cinema
Manuel Quinto

«El espíritu de la
colmena»

Anna Roca i Miquel Sanchis són els propietaris de la Papasseit
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La vetllada començarà a les 7
de la tarda amb una lectura
dramatitzada i continuarà
amb poesia i música

L’establiment es dedica a la
venda de llibres de segona
mà i a novetats de segells
independents de petit format

Isart va fer de bisbe a l’Aixada

ARXIU/PEPA MAÑÉ


