
Deia Eduardo Galeano que la
utopia és a l’horitzó, que mai s’ar-
riba a tocar amb les mans però que
tant se val, que la seva vigència és
que ajuda a caminar. La monja do-
minica sor Lucía Caram, argenti-
na de naixement, manresana d’a-
dopció i mediàtica, publica aques-
ta reflexió de l’escriptor uruguaià
en el llibre Estimar la vida i com-
partir-la, que publica Ara –també
en castellà al segell Now Books:
Amar la vida y compartirla– per
aportar un seguit de pensaments
propis i aliens a la necessitat de
gaudir de l’existència en un mo-
ment de gran crispació social.

Sor Lucía Caram és una de les
integrants de la petita comunitat
religiosa del convent de Santa Cla-
ra de Manresa. Però la seva figura
ha transcendit els murs d’aquesta
arquitectura d’origen medieval i
s’ha convertit en la monja més po-
pular del país juntament amb una
altra devota de procedència ba-
genca, Teresa Forcades, membre
de Sant Benet de Montserrat. La
presència en el programa de TV3
El convidat, que es va rodar a la ca-
pital de la Catalunya Central, va su-
mar notorietat a una Caram que
sovinteja platós de televisió i ter-
túlies radiofòniques.

Més enllà d’aquesta dimensió
pública, sor Lucía Caram partici-
pa activament en projectes com el
Banc dels Aliments de Manresa i el
projecte Mosaic de salut mental.
En el camp de la producció edito-

rial, els darrers anys ha publicat Mi
claustro es el mundo (Plataforma,
2012) i A Dios rogando (Platafor-
ma, 2014), si bé en la seva biblio-
grafia figuren altres treballs, al-
guns dels quals dedicats a la figu-
ra de Caterina de Siena (1347-
1380), un dels grans noms de la
història dominica.

L’índex d’Estimar la vida i com-
partir-la presenta capítols dedicats
a conceptes com la vida, l’amor, la

superació, el sentit de l’amor i la
justícia. Fites en el camí d’un text
que proposa retornar a la recerca
de la felicitat i la pau ben lluny del
territori de «nerviosisme, estrès,
presses i crispació» en què s’ha
convertit la societat contemporà-
nia i que sembla l’únic «ecosiste-
ma en el qual ens hem de moure
els humans si volem ser algú», tal
com explica en el llibre.

Estimar la vida i compartir-la in-
corpora també les reflexions d’au-
tors que han influït en la vida de
Lucía Caram, com ara l’esmentat
Galeano, Gilbert Keith Chesterton
i, fins i tot, Friedrich Nietzsche, res-
ponsable de decretar la mort de
Déu. Adoptant paraules de pen-
sadors de tots els temps, la mon-
ja manresana configura un itine-
rari de recerca espiritual per donar
un sentit a la vida.
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Sor Lucía Caram publica 
un recull de pensaments
per ser feliços sense angoixa

La mediàtica monja manresana és l’autora del llibre «Estimar la vida i
compartir-la», en el qual proposa un retorn a una existència tranquil·la


PER UN SÍ O PER UN NO
Director: Ramon Simó. Autora: Natha-

lie Sarraute. Intèrprets: Lluís Soler i Ma-
nel Barceló. Del 14 al 16 de novembre.
Teatre Kursaal de Manresa.

a Sala Petita del Kursaal va
acollir tres funcions de
Per un sí o per un no, de

Nathalie Sarraute, una obra que es
basa en l’art i la força de la parau-
la. Dos amics es troben després
d’un distanciament que es fa evi-
dent pel disgust d’un d’ells, tot i el
desconeixement de l’altre. La mala
interpretació d’uns mots porta els
dos homes a dialogar  i reflexionar
fins a separar les seves posicions en
una discussió agra. Defensant po-
sicions, fracturen l’amistat. 

El que inicialment és un to va-
gue, informal, acaba creixent cap a
un to més elevat, potser irracional,
on es procura una entesa evitada
per la defensa de posicions. Una
senzilla, sòbria i elegant posada en
escena embolcalla la dialèctica
dels dos homes en dues vives i con-
tundents actuacions a càrrec de So-
ler i Barceló.

Les seves interpretacions van
més enllà de la posada en escena
d’un personatge, són la vigorosa
defensa d’una posició, opinió i vi-
sió que transcendeix la defensa
personal. Tant Barceló com Soler
són bons oradors, contundents, i
porten amb claredat i nitidesa el
text de Sarraute a l’escenari amb la
bona entesa i complicitat de l’es-
pectador. A aquest, malgrat que li
cal prendre partit en tot moment,
li queda l’opció de reflexionar so-
bre les dues històries presentades
a escena en la que, en tot mo-
ment, juga aquest gran paper, que
és la paraula, davant de dos con-
tundents intèrprets, acomiadats
amb una llarga i sonora ovació.
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SOLER I BARCELÓ,
DOS AMICS EN CRISI

Manresa
Assumpta Pérez

TEATRE CRÍTICA

Merescuts aplaudiments al final de les tres sessions que va
acollir la Sala Petita del teatre Kursaal de Manresa el cap
de setmana passat de l’obra «Per un sí o per un no»

EL PRESIDENT
Directora: Carme Portacelli. Autor:

Thomas Bernhard. Traducció: Bernat
Puigtobella. Intèrprets: Josep Costa,
Daniela Feixas, Josep Julien, Sergi Misas,
Francesc Orella, Montse Pérez i Rosa
Renom. Teatre Nacional de Catalunya.
Plaça de les Arts, 1. Barcelona. Fins al
28 de desembre. De dimecres a dissab-
te, a les 20 h; diumenge, a les 18 h. Preu.
23 euros. 2 hores. www.tnc.cat.

it sigui per endavant: el
que Rosa Renom i Fran-
cesc Orella fan fins a final

d’any cinc dies la setmana a la Sala
Tallers del TNC no té preu. Vestint-
se amb la roba dels porucs i des-

bordats personatges d’El Presi-
dent de Thomas Bernhard, creen
un espectacle potent i profund, un
al·legat contra la solitud i el cinis-
me del poder que no pot resultar
més justificat i vigent en els temps
que corren, si és que han deixat
mai de córrer aquests temps. Dit si-
gui ara i aquí perquè no en quedi
dubte.

El President és un text que Bern-
hard va adreçar a la societat aus-
tríaca sense esmentar-la però que
pel vigor del seu missatge incor-
pora un caràcter intemporal i una
geografia emocional d’abast uni-
versal. El jerarca a què al.ludeix el

títol i la seva dona viuen trasbalsats
per un atemptat del qual surten fí-
sicament indemnes però moral-
ment tocats. La por s’instal·la en les
seves existències, la por als anar-
quistes i, especialment, el terror
que el seu fill, afiliat a les files
dels insurgents, sigui el seu botxí.
Un cotxe de grans dimensions
desballestat per l’explosió recorda
en tot moment, com a teló de fons
de l’escena, que la possibilitat de
la derrota, de l’aniquilació, plana
sobre la seva aparent impunitat.

L’estructura de l’obra crea dos
llargs monòlegs on excel·leixen
Renom i Orella. La primera obre el

muntatge amb la crònica d’un de-
liri: el que l’espectador percep a tra-
vés de l’actitud d’una primera da-
ma trastornada per la mort del seu
gosset durant l’atac. El president,
de la seva part, fuig del terror re-
fugiant-se amb la seva amant en
un hotel del Portugal de la dicta-
dura. Tan lluny com pot de la seva

població. Desconcertats, de les
seves paraules es desprèn el pro-
gressiu distanciament de la reali-
tat social que els toca governar.

El President és d’aquelles obres
que presten el seu imaginari al joc
de reivindicar el seu missatge per
al moment present en què es re-
presenta. És la crònica d’una per-
versió: la dels dirigents que des-
connecten i s’instal·len en una
torre d’ivori des d’on desconfien de
tot. Astorats, també indignats. I en
un entorn de luxe, de servents i sa-
lons, davallen a l’infern. 

Els dos protagonistes d’El Pre-
sident componen uns éssers deso-
lats. Talment com molts polítics
que avui en dia escombren la ciu-
tadania del seu camí. L’angoixa que
els acompanya, però, és un mal es-
perit que no presagia res de bo. La
directora Carme Portacelli assoleix
alta intensitat dramàtica transfor-
mant la prepotència del poder en
un corprenedor desassossec.
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EL DESASSOSSEC
DELS PODEROSOS

«El President», de Bernhard, assoleix una gran intensitat
dramàtica al TNC amb Renom i Orella estel·lars
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La fàbrica Balcells de Castellbell
acull el rodatge d’una minisèrie

La fàbrica Balcells de Castellbell
i el Vilar acull aquests dies part del
rodatge de la minisèrie Habitacions
tancades, dirigida per Lluís María
Güell i amb interpretació prota-
gonista d’Adriana Ugarte i Álex
García. Pere Riera ha adaptat per
al format cinematogràfic la novel·la
de l’autora catalana Care Santos.

La producció, a càrrec de Dia-
gonal TV, TVE i TV3, recrea la his-
tòria d’una rica nissaga de la Bar-
celona modernista plena de secrets
i passions inconfessables. El ro-
datge també es farà a la capital ca-
talana, i hi intervenen intèrprets
com Bea Segura, Ramon Madau-
la, Jan Cornet, Francesc Orella i la
igualadina Diana Gómez.

REDACCIÓ | MANRESA

AUTORA
Sor Lucía Caram

ARA LLIBRES. 16,95 EUROS. 136 PÀGINES

EL LLIBRE

ESTIMAR LA VIDA I
COMPARTIR-LA

L’actriu Rosa Renom
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Sor Lucía Caram, monja dominica de Santa Clara de Manresa
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