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CULTURES

o oblidar el que va pas-
sar, va ser molt injust i
molt greu». Xènia Fer-
nández i Paula Davies,

de 16 anys, alumnes de primer de
batxillerat del Pius Font i Quer de
Manresa, resumien així el sentit del
treball que ahir van mostrar i pen-
jar al llarg de tot l’arbrat del Passeig
al costat dels seus companys. Mu-
rals creats en llençols majoritària-
ment blancs (però també algun de
ben negre) que convidaran els
vianants al llarg d’aquesta setma-
na (si el vent ho permet) a aturar-
se i mirar-los. En ells han posat lle-
tra i imatge a l’Holocaust nazi. Un
treball plàstic per expressar, amb
diferents conceptes, una mateixa
idea: «que no s’oblidi» la història.
Que no es repeteixi.

Ahir al migdia, més d’un cente-
nar d’alumnes van canviar la fe-
somia habitual del tram del Passeig
que va des de Crist Rei a la Mura-
lla. Als arbres, els murals (realitzats

per la setantena d’alumnes del
Pius);  a la barana, a la façana i al
costat de l’estàtua de Joaquim
Amat-Piniella, al Casino, les pan-
cartes i (creades pels 35 estudiants
del Peguera). I al principi i al final
d’aquest tram de Passeig, també els
murals, en aquest cas de paper, de
la trentena d’alumnes de primer i
segon d’Il·lustració de l’Escola
d’Art. El Casino es va convertir en
el punt neuràlgic de la comme-
moració del Dia Internacional en

record de les víctimes de l’Holo-
caust nazi i del 70è aniversari de l’a-
lliberament del camp d’extermini
d’Auschwitz. Des del 2012, els dos
centres de secundària participen
en el Projecte Manresa-Mauthau-
sen, iniciat l’any Amat-Piniella. I
Mauthausen, on van anar a parar
la majoria de deportats republicans
bagencs (i on aquest any tornaran
a viatjar alguns dels alumnes dels
dos centres), és un dels protago-
nistes de les imatges, així com el

col·lectiu homosexual i el gitano. La
idea, explicava Xavier Valls, pro-
fessor de Filosofia del Pius, era
que els alumnes fossin  conscients
de l’abast d’un genocidi que va ma-
tar milions de persones per ideo-
logia, orientació sexual o ètnia.
Dels 23 deportats bagencs, com
ahir va recordar Joaquim Aloy,
president de l’associació Memòria
i Història, només en van tornar set.
Entre ells, Jacint Carrió i Amat-Pi-
niella, molt present en els treballs.
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Crònica

Murals contra el nazisme al Passeig
Alumnes de batxillerat del Pius i del Peguera, amb estudiants de l’Escola d’Art, cobreixen 

de missatges pictòrics els arbres en un acte de record de l’Holocaust celebrat ahir a Manresa


Amparo Baró era triada any rere
any com una de les persones més
conegudes de l’estat i una de les
dones més valorades, qualitats
que atribuïa només a la sort per-
què el seu «fort» no havia estat mai
«socialitzar», però tant se val:  tant
si feia cinema com teatre o televi-
sió, arrasava amb la seva àcida dol-
çor. Baró, que va morir ahir a Ma-

drid als 77 anys, on estava ingres-
sada a conseqüència d’«una llar-
ga malaltia», acaparava «totes les
experiències» i les havia viscut
«com havia volgut», presumia en
la darrera entrevista a Efe.

Gairebé res no la sorprenia,
però agraïa, humil, que s’esgotes-
sin, sistemàticament, les entra-
des per veure els seus espectacles,
tal com va passar en el seu últim
muntatge teatral, Agost, al CDN.
L’actriu catalana, nascuda a Bar-
celona el 1937 tot i que va viure des
de molt joveneta a Madrid, havia
començat el desembre el rodatge
de La puerta abierta, de Marina
Seresesky, al costat de la seva «ín-
tima» Carmen Machi:  la història
d’una filla i una mare prostitutes.
Agost va ser la seva última aparició
en el teatre. Baró incorporava al

seu ADN els personatges que in-
terpretava, com la Sole de la sèrie
7 vidas, una interpretació que la va
fer molt popular a la petita panta-
lla i per la qual un taxista la va «acu-

sar» de ser «roja». Tant hi insistia
que, finalment, ella li va dir: «no,
no sóc roja. O és que creu que si fes
de puta ho seria?». Així era. Va re-
butjar Almodóvar (i després se’n va
penedir) i es va reconciliar amb el
cinema el 2007 amb Siete mesas de
billar francés, de Gracia Quereje-
ta, que li va fer merèixer un Goya.

Amparo Baró, que va iniciar
estudis a la facultat de Filosofia i
Lletres de la seva ciutat natal, va
debutar el 1957 a la Companyia
Windsor substituint Amparo Soler
Leal a Las preciosas ridículas de
Molier, dirigida per Adolfo Marsi-
llach, i al llarg de la seva carrera va
compaginar els seus treballs en
l’escena amb els del cinema, en
què va començar aquell mateix
any amb Rapsodia de sangre d’Is-
asi-Isasmendi. 
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El món del cinema i el
teatre recorda a les xarxes
socials l’actriu, que va morir
ahir als 77 anys



Amparo Baró, l’àcida dolçor d’una gran actriu

Amparo Baró, el 2011

EFE/JUANJO GUILLEN

El poeta i catedràtic de Filosofia
Grega de la Universitat de Barce-
lona Carles Miralles va morir ahir
als 70 anys. Entre la seva obra
destaquen títols com Camí dels ar-
bres i de tu i La ciutat dels plàtans.
Va ser membre numerari de l’Ins-
titut d'Estudis Catalans des del
1991;  primer president de la seva
filial, la Societat d’Estudis Clàssics,
i secretari general de l’Institut
(1998-2002). Entre el 1981 i el 1986
va ser vicerector de la UB, on ha-
via fet de professor durant dècades.
Miralles va ser homenatjat per la
universitat l’octubre, coincidint
amb la seva jubilació. 
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Mor als 70 anys el
poeta i catedràtic
de Filosofia Grega
Carles Miralles

Imatge de grup d’una bona part dels alumnes participants en el record de l’Holocaust, uns cent trenta del Pius Font i Quer, el Lluís de Peguera i l’Escola d’Art de Manresa

S.P.

Un dels murals del Passeig

S.P.

Alumnes del Pius amb el mural que després havia d’embolcallar un arbre

S.P.

Després d’envoltar els ar-
bres amb els murals i des-

prés de penjar les pancartes va
arribar l’hora dels parlaments.
Dos alumnes del Lluís de Pegue-
ra, Marc Romera i Marc Piqué,
van llegir diferents fragments
de textos com Els vençuts de
Xavier Benguerel, acompanyats
a l’estrada del Casino per la figu-
ra d’Amat-Piniella; els professors
Xavier Valls, del Pius (que va
exercir de mestre de cerimò-
nies), i Josep Castilla, del Pegue-
ra; Joaquim Aloy, president de
l’associació Memòria i Història
de Manresa, i la regidora Mercè
Rossich. Al lateral del Passeig,
els autèntics protagonistes, els
alumnes dels centres. Aloy  va
felicitar-los per «l’interès, sensi-
bilitat i empenta» per treballar
un tema com l’Holocaust i els va
convidar a «barrar el pas al fei-
xisme», amb paraules de les
memòries de Jacint Carrió. Va re-
cordar Amat-Piniella i les parau-
les de Josep Maria Espinàs en
entrar a Auschwitz. Rossich, que
va cloure els parlaments, va sub-
ratllar que la història «no la po-
deu canviar» però sí el futur,
que «el podeu construir».
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Paraules a la vora
d’Amat-Piniella

El perfil


