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CULTURES 

Rafel Nadal s’allunya literària-
ment de les històries familiars i pu-
blica La maledicció dels Palmisa-
no (Columna), una novel·la am-
bientada en un poble del sud d’I-
tàlia on el destí de dues famílies
queda unit per sempre quan dues
vídues de guerra es conjuren con-
tra la maledicció dels homes del
clan dels Palmisano. En una en-

trevista, Nadal assegura que la
novel·la mostra com el destí «exis-
teix» però es pot modificar a través
de la «suma de petites voluntats».
L’escriptor ha avançat que no des-
carta fer una tercera part de les no-
vel·les Quan érem feliços iQuan en
dèiem xampany, basada en la si-
tuació de la petita burgesia després
de la crisi.

Nadal ha esbossat en les dues
últimes novel·les un retrat d’una
part de la història de la societat ca-
talana. L’autor torna a aparèixer en-
tre les novetats literàries sense el
referent familiar, però la inspiració
per a la nova novel·la també la va
rebre d’una experiència personal.

La maledicció dels Palmisano se
situa en un poble del sud d’Itàlia
i narra la història dels Palmisano
i els Convertini, dues famílies lli-
gades per sempre quan Donata i
Francesca, dues joves vídues de
guerra, es conjuren contra la ma-
ledicció que persegueix els ho-
mes Palmisano. L’obra, que posa
en relleu un bombardeig a la po-
blació de Bari poc conegut histò-
ricament, se centra en les peripè-
cies de Vitantonio, el darrer re-
presentant masculí d’una nissaga
familiar trencada per la mort du-
rant la Primera Guerra Mundial de
tots els homes de la família.

Segons Rafel Nadal, la novel·la

parla de les passions humanes, del
destí i de la guerra. Una història
que deambula entre la I i la II Gu-
erra Mundial i que també es tras-
llada a la guerra civil. L’interès per
escriure sobre els conflictes armats
li ve de lluny. «La guerra treu el mi-
llor i el pitjor d’un mateix», expli-
ca. I creu que la violència de la gu-
erra extreu la covardia o la valen-
tia que un creu que no té i d’una
manera «molt més radical».

El periodista parteix de la idea
que el bàndol d’un conflicte el
tria a un i no a la inversa, però el lli-
bre versa sobre la idea que la lli-
bertat individual i la responsabili-
tat personal es pot exercir. «De la
responsabilitat personal neix la
lluita contra el destí, que no el re-
gira del tot però el condiciona»,
conclou. Precisament, per a Nadal,
és la voluntat i la suma d’actua-
cions dels protagonistes de la his-
tòria la que esdevé una «arma»

contra «la maledicció i el destí».
El llibre, però, també és una

doble història d’amor. D’una ban-
da, el maternofilial i, de l’altra, un
de passional. «L’amor és la primera
passió humana, la que condicio-
na les nostres vides i una de les
grans forces de la humanitat»,
apunta Nadal.

Malgrat el distanciament con-
textual, l’escriptor assegura que
possiblement tornarà a un univers
familiar per explicar en quina si-
tuació ha quedat la burgesia cata-
lana, de la qual parlava a Quan
érem feliços, passada la crisi eco-
nòmica. Nadal justifica el canvi de
context de la novel·la per la ne-
cessitat d’allunyar una història so-
bre bàndols i actituds individuals
de Catalunya per evitar que el lec-
tor «prengués partit. Volia una re-
flexió més pausada, més de fons,
sense passar-ho pel filtre del que
passa a casa nostra».
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L’escriptor gironí publica
la novel·la «La maledicció
dels Palmisano», que situa
en un poble del sud d’Itàlia



Nadal: «el destí es pot condicionar
amb la suma de petites voluntats»

Els abonaments del Toc de tea-
tre del Kursaal per al darrer trimes-
tre de l’any es posen a la venda avui
a les 10 h, al preu de 70 euros. L’ad-
quisició del lot de quatre entrades
permetrà veure els espectacles Els
veïns de dalt, de Cesc Gay, dels dies
26 i 27 de setembre; Terra baixa,
d’Àngel Guimerà, amb Lluís Ho-
mar, el 31 d’octubre i l’1 de no-
vembre; Pels pèls, de Paul Portner,
amb la surienca Beth en el repar-
timent, els dies 21 i 22 de novem-
bre; i Tortugues o la desacceleració
de les partícules, amb la manresa-
na Alícia Puertas, el 12 i el 13 del
mes de desembre.

El Toc es pot adquirir a l’hora es-
mentada tant a les taquilles del tea-
tre com a través de la pàgina web
www.kursaal.cat. Les entrades so-
les per a cadascuna d’aquestes
obres estaran a disposició del pú-
blic a partir del dimarts dia 8 de se-
tembre, a les 18 h.

Si es compleixen les previsions,
basades en els processos d’emis-
sió dels abonaments de Tocs tea-
trals anteriors, al llarg del cap de
setmana se superaran el miler de
vendes. D’aquesta manera, el Kur-
saal completa una nova operació
de taquillatge, després que du-
rant la festa major es posessin a l’a-
bast dels espectadors més de vint-
i-quatre mil localitats de mig cen-
tenar d’espectacles que es podran
veure en els propers mesos al tea-
tre manresà.
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L’adquisició permet veure
quatre obres per 70 euros.
Les entrades individuals
estaran disponibles dimarts



El Kursaal treu
aquest matí a
la venda els
abonaments
del Toc de teatre

Convertir la ciutat en un gran es-
cenari de màgia durant tot un dia.
Aquesta és la intenció dels orga-
nitzadors de la primera edició del
Festival Màgic de Manresa, que se
celebrarà el proper dissabte 19 de
setembre i inclourà espectacles
al carrer, tallers, un concurs de jo-
ves mags, una gala i fins i tot una
sessió golfa. «Aquest any fem una
prova pilot d’un dia, però la nos-
tra intenció és que el projecte sigui
una aposta de futur que es repe-
teixi i s’ampliï en els pròxims anys
i es converteixi en un referent», va
explicar ahir al migdia Jaume Pont,
president de l’associació Manresa
+ Comerç. En l’acte de presentació
també hi van intervenir Àngels
Serentill i Jesús Casasampera, del
Galliner, i diversos responsables de
l’associació de mags de la Catalu-
nya Central, que van reconèixer
que trobaven a faltar «una inicia-
tiva com aquesta».

De fet, és el primer cop que
Manresa acull un festival de màgia,
una disciplina artística que, segons
Serentill, ha experimentat un boom
i cada cop té més adeptes, sobre-
tot per part del públic jove. «Hi ha
moltes ciutats que organitzen re-
gularment trobades de mags, i
aquí no s’havia fet mai. Creiem que
pot tenir èxit», va remarcar la res-
ponsable d’El Galliner.  

Diversitat de formats
El cartell previst és molt variat i in-
clou espectacles de tots els formats.
A les 10 del matí, l’esdeveniment
s’inaugurarà amb un concurs de
joves mags al Teatre Conservato-
ri, on 8 concursants vinguts d’ar-
reu de Catalunya –i també d’An-
dorra i Mallorca– oferiran trucs
d’entre 6 i 10 minuts davant d’un

jurat format per mags professio-
nals, membres del Galliner i de
l'entitat Manresa + Comerç. L’ac-
te, que es podrà entrar a veure gra-
tuïtament, vol ser una oportunitat
perquè els joves artistes puguin
mostrar el que fan a l’escenari.

L’entrega de premis es farà a la

gala final del festival, que comen-
çarà a dos quarts de 10 de la nit al
mateix espai del Conservatori, i in-
clourà l’actuació del guanyador i
d’altres mags de renom que enca-
ra no s’han anunciat. Les entrades
per assistir-hi ja es poden comprar
per 5 euros al web del Kursaal o bé
al blog del festival. 

Pel que fa a la resta d’activitats,
d’11 a 1 del matí es farà un taller de
màgia a l’espai de Sant Domènec,
obert al públic de totes les edats
que tingui ganes d’aprendre alguns
trucs bàsics. Hi haurà 4 tongades
de 25 minuts amb un màxim de 25
persones per torn, i per poder-hi
participar cal inscriure’s prèvia-
ment al blog festivaldemagia-
manresa.wordpress.com. L’oferta es

complementarà amb espectacles
de màgia a peu de carrer, que es fa-
ran matí i tarda a la zona del cen-
tre de la ciutat –d’11 a 1 i de 6 a 8–.
Les actuacions de format més
gran s’aniran succeint als escena-
ris situats a Crist Rei, a la Plana de
l’Om i al tram final del Passeig.

El festival es tancarà ben entra-
da la nit amb una sessió golfa, al se-
gon pis del Bar Maïami, que co-
mençarà cap a les 11. Aquesta úl-
tima activitat té la intenció d’a-
grupar tots els mags que hagin ac-
tuat durant el dia a la ciutat –ja si-
gui al teatre o al carrer– perquè es
produeixi un feedback entre ells i
també amb el públic, que podrà
presenciar trucs de màgia de ben
a prop mentre pren una copa.
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Responsables d’El Galliner, Màgia Central i Manresa + Comerç van presentar ahir la iniciativa
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Manresa acollirà el 19 de setembre el
primer festival de màgia de la ciutat

La iniciativa, que inclourà un concurs de joves mags, omplirà el centre d’espectacles durant un dia

El guanyador del concurs, que
es farà al matí, podrà actuar a
la gala final del vespre amb
altres mags de renom

La iniciativa neix com una
prova pilot d’un únic dia, però
té la intenció de créixer i
ampliar-se per ser un referent


