
el 1971 al 2015 hi van 44
anys. Fa 44 anys que
Agustí Soler i Mas, llavors
autor i director de les

Innocentades de Manresa, va pro-
posar a Paquita Blanch que fes un
paper en la següent edició, i ella va
dir que sí. En aquells moments, a
punt de complir els quaranta anys,
ja no havia de patir perquè als seus
pares els agradés o els deixés d'a-
gradar. No com quan era petita. 

Quan era petita, els seus pares no
la deixaven pujar a l'escenari. De fet,
la Paquita Blanch va ser petita en una
època convulsa. Va néixer el mes de
setembre del 1932, i això vol dir que
encara no havia fet els quatre anys
quan va començar la guerra civil, i
que encara no havia fet els set anys
quan les tropes franquistes van en-
trar a  Manresa i les penúries dels
anys bèl·lics van ser substituïdes
per les de la postguerra, a les quals
es va afegir la llosa de la dictadura
(«va marxar la gana i va arribar la
fam», deien els testimonis d'aquells
anys) i del nacionalcatolicisme rònec. 

Allò que en diuen «us de raó», i
que determinava l’edat en què es po-
dia fer la primera comunió i ja es co-
metien pecats dels quals calia con-
fessar-se, el va desenvolupar en la gri-
sor del nou règim. «A l’època del
franquisme, tot era pecat», explica-
va ella mateixa al cap de sis dècades
llargues, en una entrevista en aquest
diari. Franquisme i conservadorisme
ambiental, i patiments familiars, i pa-
per de la dona. La primera vegada
que la va veure en un escenari, la
seva mare li va etzibar: «feies pena».
No era gaire encoratjador. Però ella
en tenia ganes i no es va rendir. I així
va arribar a ser tota una institució del
teatre d'aficionats de Manresa en ge-
neral i de la Innocentada en parti-
cular des que hi va debutar.

Quan era petita «els nens podien
fer teatre, les nenes, no»; com a mí-
nim a la seva família. Així que va es-
trenar-se per sorpresa, per si de cas.
La història,segons la va narrar ella
mateixa, és com segueix. El seu ger-
mà, més petit, feia teatre amb un
grup infantil, i ella l'acompanyava als
assajos. Aquella entitat també tenia
un grup juvenil, i aquest li va pro-
posar a ella que recités una poesia.
Però no va dir-ho a casa. I el dia de
la funció, els seus pares la van veu-
re de sobte a l'escenari, recitant. 

La mare va dir allò que feia pena,
i mai no la va anar a veure actuar. El
pare, al final, s'hi va acostumar. Però
ella estava llançada, i als  21 anys va
debutar a l'elenc dels Carlins (llavors

Círculo Familiar Recreativo), on re-
coneix com a mestre el que en fou di-
rector, Domènec Ferrer. 

Com que Manresa era prou peti-
ta, s'establien connexions com la
següent: la Paquita va ser dirigida als
Carlins per Domènec Ferrer, que
havia format companyia teatral amb
l’actriu i locutora de ràdio manresa-
na Maria Matilde Almendros, la
qual, anteriorment, havia treballat en
un cosidor on la Paquita havia anat
a aprendre com tantes nenes de la
seva edat –un  mínim d’escola i, so-
bretot, costura, que qui no sabia
cosir no podia menar una casa – i on
escoltava embadalida les històries de
l'Almendros i les altres noies vuit o
nou anys més grans que ella. 

La contemplen més de seixanta
anys de teatre en els diversos esce-
naris manresans de les diferents
èpoques: els Carlins on es va estre-
nar, el Coro de Sant Josep (Societat
Coral Sant Josep, al carrer Bastardes,
una sala petita amb un escenari mi-
núscul), l'Ateneu (al carrer de les Pi-
ques), el teatre Conservatori, i fins i
tot el Kursaal d’abans del tanca-
ment que va precedir la remodela-
ció; aquell vell Kursaal de cadires de
fusta i dos amfiteatres superposats.

Als anys cinquanta i seixanta, i als
setanta i tot, era freqüent represen-
tar moltes obres diferents al cap de
l'any, estrenar sovint i actuar amb l'a-
juda d'un apuntador per desencallar
els lapsus de memòria. Això vol dir
que la gent de teatre d'aquella èpo-
ca van arribar a representar un nom-
bre d'obres diferents que amb els rit-
mes de les companyies actuals ne-
cessitarien diverses vides. Dins
aquest vast repertori dels teatres lo-
cals s'incloïen quasi obligatòria-
ment els Pastorets per Nadal i Don
Juan Tenorio per Tots Sants, tradició
aquesta darrera que pràcticament
s'ha perdut. La Paquita havia fet de
Doña Brígida en el Tenorio. I d'Eva
al Paradís, i de Mònica Huguet en
una Innocentada post-Agustí, potser
per rescabalar-la del fet que aquest
li donava sempre papers de senyo-
ra gran. «De vella», deia ella. Però igu-
al que havia recitat poesies i que va
explicar contes a la ràdio, una tem-
porada es va disfressar de Doña Ro-
gelia i amb dos companys, dotats de

guitarra i acordió, feien algun diner
en festivals infantils i comunions.
El virus escènic ataca de moltes
maneres. 

Es confessa tímida, i això sor-
prèn a qui l'hagi vista desinhibida
i estrafolària si cal, arrencant ria-
lles del públic, però és freqüent que
els actors es defineixin d'aquesta
manera, que afirmin ser retrets
quan es treuen la màscara del
personatge. Però no n'hi deu ha-
ver per tant quan de totes les fei-
nes que ha fet per portar diners a
casa, la que més li ha agradat ha
estat la de dependenta.

Aquest diumenge es tornarà a
posar la màscara de la disfressa, el
maquillatge i el personatge per
pujar a l'escenari i fer de senyo-
ra gran, d'àvia, en una època de
la vida en què li escau plena-
ment i amb una obra pensada
com a homenatge a la seva per-
sona. «Modes i sastreria Paqui-
ta» (sala petita del Kursaal, di-
umenge, sis de la tarda) l'esceni-
fica el Grup de Teatre de l'Esplai
de Navarcles, i com que coinci-
deix amb la Fira de l'Aixada, que
els pot robar públic, la Paquita
s'ha dedicat les darreres setma-
nes a passejar-se per la majoria
de casals d'avis de Manresa car-
tell en mà, per engrescar-los.
Una obra escenificada per gent
gran a ritme de sarsuela, per
molt que estigui oberta i espe-
ri gent de totes les edats, té un
públic preferent. I potser molts
dels que hi aniran hauran vist
la Paquita en diferents mo-
ments de la seva vida, en dife-
rents escenaris i en tota mena
de papers.

El cuc del teatre és ben viu
a casa nostra, des de les peti-
tes escoles que formen els fu-
turs actors i actrius fins als
elencs que s'organitzen en
les entitats de tercera edat,
passant per grups més o
menys estables de barri, de
poble o d'entitat de llarga
trajectòria. Manresa i el Ba-
ges exporten autors, direc-
tors i intèrprets al teatre
professional català, però
per cada professional hi ha
desenes d'aficionats que
aspiren a passar-s'ho bé
amb l'art de Talia i potser
arribats a la vuitena dèca-
da de la vida al peu del
canó i amb ganes de
guerra, com la Paquita
Blanch, que des que es va
jubilar s'ha dedicat a fer
tot el que abans no havia
pogut: de petita perquè
no la deixaven fer-ho i de
gran perquè tenia massa
feina.
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Paquita Blanch

La primera vegada que la va
veure en un escenari, la seva
mare li va etzibar: «feies pena».
No era encoratjador. Però en
tenia ganes i no es va rendir

El cuc del teatre és ben viu a casa
nostra, des de les petites escoles
que formen els futurs actors i
actrius fins als elencs de les
entitats de gent gran

Una llarga vida de teatre de tota mena
De petita els seus pares no volien que s’enfilés a l’escenari, i demà ho farà un cop més als 82 anys
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El personatge de la setmana
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