
UNA PRESENTACIÓ ATÍPICA Reunir persones que han fet dels seus viatges literatura escrita, espectacle
televisiu o documental cinematogràfic ha estat l’opció triada per l’empresari Xavier Gual per presentar al públic 
el seu debut en la narrativa. Així ho va fer a Berga, on viu des de fa 22 anys, i així ho farà demà a Manresa
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La família de Peret, mort el 27 d’agost passat a l’edat de 79 anys, ha
expressat la seva sorpresa davant la proliferació d’homenatges a l’artista
en els quals la família no participa, ni dóna suport. Els familiars de Pe-
ret, que havia de ser l’artista convidat de la Fira de Mediterrània de Man-
resa, entenen que aquests festivals i concerts s’organitzen per a l’apro-
fitament i lucre personal dels organitzadors utilitzant, sense cap mena
d’escrúpol, les imatges i el nom de Peret. Per aquest motiu, han anun-
ciat mesures legals contra tots els festivals, concerts i altres homenat-
ges, els seus promotors i participants, que facin ús de les imatges de l’ar-
tista, que estan protegides per llei. D’altra banda, la família ha manifestat
que, en breu, anunciarà la data del festival oficial a la figura de Peret.

EFE | BARCELONA

La família de Peret vol denunciar els
homenatges amb finalitats lucratives

MÚSICA

«Una tertúlia per parlar sobre vol-
tar pel món». Idees, sensacions, ex-
periències dispars, similituds, con-
clusions... Aquest és l’objectiu de
l’empresari Xavier Gual –nascut a
Artés el 1964 – en la presentació que
farà demà (20.30 h), a l’Espai Ru-
biralta de Manresa (Muralla de
Sant Domènec, 14), per posar de
llarg a la capital del Bages el seu de-
but en la narrativa, el llibre de viat-
ges El món (no) és un lloc perillós
(Cossetània).

El format no serà el clàssic: au-
tor més glossador més xerrada,
sinó que repetirà l’esquema que va
estrenar a Berga –on resideix des de
fa 22 anys– i que converteix la pre-
sentació del llibre en una mena de
tertúlia escenificada amb ponents
reals i virtuals. L’acompanyaran el
periodista Joan Barbé i el gestor cul-
tural Pep Garcia –tots tres són ar-
ticulistes d’aquest diari–, amb qui
van compartir ones radiofòniques
als anys vuitanta. Barbé serà el
conductor de l’acte i Garcia oferi-
rà el resum de la trobada abans de
plegar veles.

La intenció de Gual és «desper-
tar l’interès» pels viatges i, evi-
dentment, pel llibre que presenta,
que també portarà a l’octubre a la
seva localitat natal en format clàs-
sic; i a Barcelona, en una tertúlia si-
milar a la manresana. A l’Espai
Rubiralta, els ponents reals, que
s’asseuran a la mateixa taula que
Gual, seran el periodista manresà
Marc Serena (1983), autor dels lli-

bres La volta del 25 i Això no és afri-
cà!. Serena -que havia estat col·la-
borador d’aquest diari–, es troba ac-
tualment immers en la l’elaboració
d’un blog sobre els micropobles de
Catalunya, un projecte que signa
amb el fotoperiodista Edu Bayer i
que van posar en marxa el mes de
març passat; també hi participaran
Jordi Serrallonga (Barcelona, 1969),
arqueòleg, naturalista i autor del lli-
bre África en 10 palabras; i la pe-
riodista i viatgera Andrea Rodés
(Barcelona, 1979), que ha signat
Por China con palillos i Lluny de Pe-
quín. 

Però la presentació tindrà, tam-
bé, les intervencions enregistrades

-en format presència virtual– de
l’esparreguerí Albert Casals, au-
tor d’El món sobre rodes, aquests
dies de viatge a l’Índia; i d’Albert
Bosch (Sant Joan de les Abadesses,
1966), que signa el pròleg del llibre
de Xavier Gual i que  el 2012 va ser
el primer català a coronar el pol sud
sense ajuda externa (una aventu-
ra que va plasmar en el llibre Viu-
re per sentir-se viu). I completarà la
tripleta virtual l’actor Quim Mas-
ferrer, ànima d’El Foraster, de TV3.

Content de com va funcionant el
llibre en el mercat, Xavier Gual té
previst continuar la faceta d’es-
criptor amb la narrativa de viatges
amb un llibre dedicat a l’Índia.

S. PAZ | MANRESA

Xavier Gual s’envolta de viatgers reals
i virtuals per presentar llibre a Manresa

El berguedà, autor del llibre «El món (no) és un lloc perillós», proposa demà a l’Espai Rubiralta una
tertúlia que inclou enregistraments de Quim Masferrer i Albert Casals i de l’aventurer Albert Bosch


Viatjar per feina, escriure per
vocació: deu anys de vivències

Periodista reconvertit en em-
presari des de fa dues dèca-

des, Xavier Gual es dedica al sector
de l’acer i, per feina, viatja constant-
ment. A l’any, agafa una setantena
d’avions. El món (no) és un lloc peri-
llós és un relat subjectiu i personal
per indrets, paisatges, vivències i
persones a través del Magrib; Zhong-
guo (la Xina) i rodalia; Amèrica i Euro-
pa. El seu objectiu és reivindicar la
igualtat en la diferència.



LA CLAU

L’empresari Xavier Gual

ARXIU PARTICULAR

L’actor Quim Masferrer

ARXIU/SALVADOR REDÓ

El periodista Marc Serena

ARXIU/MIREIA ARSO

El teatre compromès socialment
centrarà la temporada de la Sala
Becket de Barcelona, que avui co-
mença amb Woyzeck, l’obra cab-
dal de l’alemany Georg Büchner,
que el dramaturg català Marc Ro-
sich ha adaptat perquè «el seu
missatge sobre la repressió social
és molt actual, i menys fosc del que
diuen». El muntatge de la compa-
nyia Parking Shakespeare és pro-
tagonitzat per l’actor manresà Car-
les Gilabert, que l’hivern passat va
recollir molt bones crítiques en les
funcions de Palo Alto (Barcelona),
i té en el repartiment un altre in-
tèrpret de la capital bagenca, Pep
García Pascual.

Woyzeck, escrita per Büchner el
1836, narra la història d'un soldat
que embogeix aclaparat per la
pressió de l’entorn: una societat re-
pressora representada pel seu su-
perior, un capità que abusa del seu
poder, el doctor que utilitza el
protagonista com a conillet d’ín-
dies i la dona de Woyzeck, que es
distancia del seu marit en veure’l
embogir. «Büchner va ser un vi-
sionari», va subratllar Rosich, que
considera que la pressió social de
la que parla Woyzeck està molt pre-
sent a la societat actual i «s’ha
traduït en un increment de malal-
ties psicològiques com la depres-
sió». A parer seu, el missatge de l’o-
bra és molt actual i ha optat per
«reordenar el text original per
apropar-lo a les obsessions que ens
sotgen a tots avui dia». 

EFE | MANRESA

L’actor manresà reprèn
fins al 5 d’octubre el paper
que li va merèixer bones
crítiques l’hivern passat



Carles Gilabert
torna amb el seu
lloat «Woyzeck»
en l’inici de curs
de la Beckett

El compositor Amadeu Vives
reposarà a partir d’aquest dissab-
te al seu poble natal, Collbató, al
Baix Llobregat, que aprofitarà per
homenatjar-lo durant el cap de set-
mana. El concert del Cor de l'Or-

feó Català, entitat que Vives va
fundar amb Lluís Millet, encetarà
el programa d'activitats d’home-
natge. 

Quan el compositor va morir el
1932, l’Ajuntament de Collbató va
oferir que descansés al cementiri
municipal, però la família va de-
cidir que reposés a Barcelona. Ex-
cantaires de l’Orfeó van constatar,
l’any 2000, l’abandonament en
què havia quedat la tomba al ce-
mentiri de Montjuïc, després de la
mort dels descendents, i van iniciar

els tràmits per traslladar-ne les
despulles a Collbató.

Per preservar la memòria del
compositor d’òperes i sarsueles
com Bohemios, Maruxa i Doña
Francisquita, un grup d’excantaires
de l’Orfeó va contactar amb l'A-
juntament de Collbató, que va ini-
ciar, amb el suport de l’Ajuntament
de Barcelona i l'Orfeó Català, els
tràmits per traslladar-ne les des-
pulles. Més de vuit dècades des-
prés de la seva mort, Amadeu Vi-
ves reposarà a Collbató.

ACN | COLLBATÓ

Les despulles d’Amadeu Vives, a Collbató
El seu poble natal li retrà

un homenatge aquest cap
de setmana amb un concert
del Cor de l’Orfeó Català




