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LA DIADAACTES DE L’ONZE DE SETEMBRE

L’expectació era present entre els
assistents a la representació d’en-
guany de l’espectacle L’Onze de Se-
tembre i Gironella. La vila ber-
guedana ha apostat en la quinze-
na edició d’aquesta representa-
ció històrica dels fets del 1714 per
iniciar una nova etapa amb un
canvi en la direcció. Tot i que els as-
sistents a les roques del Pont Vell
dijous a la nit van comprovar que
la història i els protagonistes no ha-
vien canviat respecte de l’any pas-
sat, sí que van notar diferències en
la posada en escena. I és que,
principalment, Maria Casellas i
Joan Rigat, els nous directors de
l’espectacle en substitució de Jor-
di Vallbona, han treballat per do-
tar l’obra de més dinamisme. 

Puntualment, a les 10 de la nit,
l’alcalde de la vila, David Font,
feia acte de presència al pont que
travessa el Llobregat per donar la
benvinguda als espectadors. Mi-
nuts més tard s’iniciava l’especta-
cle amb la intriga dels presents per
saber què hi trobarien de nou,
després dels anuncis fets en els
darrers dies. La primera sorpresa
de la nit va ser l’aparició de tres ac-
tors vestits de negre a escena. La di-
recció ha decidit deixar de banda
la veu en off que introduïa les es-
cenes amb un context històric i l’ha
substituïda per tres narradors que
apareixien i desapareixien entre les
ombres per situar els espectadors.

L’obra relata els tràgics fets que

es van viure a Catalunya durant el
final de la guerra de Successió, que
van culminar l’11 de setembre de
1714 amb la caiguda de Barcelona.
Entremig, s’hi barreja una història
fictícia ambientada a Gironella i un
retorn al passat per recordar un al-
tre moment clau en la història ca-
talana: la guerra dels Segadors de
1640. Una altra de les propostes de
la nova direcció ha estat la de fer un
únic viatge en el temps i no més
d’un. Un flash-back que viuen els
protagonistes i que es porta a es-
cena  perquè els espectadors se-
gueixin la història. A més, per situar
en cada moment la localització
tant temporal com geogràfica del
que estava passant, un projector
reflectia a la paret del pont l’any i
el lloc on transcorria l’acció. 

Protagonistes i argument s’han
mantingut fidels al text original que
Jordi Vallbona i La Gresca van im-
pulsar el 2001. No obstant això, l’es-
pectacle va transcórrer d’una ma-
nera molt més àgil en la funció de
dijous, sense talls  entre escena i es-

cena. La nova direcció ha man-
tingut els moments més desta-
cats de l’obra: la marxa de volun-
taris de Gironella cap a Barcelona,
la festa de la taverna, la guerra els
dos bàndols, la caiguda de Barce-
lona i l’escena del fossar de les Mo-
reres. Però n’ha tret alguns i d’al-
tres els ha modificat per fer-los més
lleugers. També s’han mantingut
el centenar de col·laboradors que
fan possible el projecte.

El final, malauradament, no es
pot canviar. Els catalans van tornar
a  perdre, un any més, i els quadres
plàstics –aquest cop amb la veu de
narradors amb presència física
entre els actors– van recordar, com
ja es feia fins ara, com va canviar
Catalunya i els drets dels catalans
amb la instauració del decret de
Nova Planta promulgat per Felip V.

En poc més d’una hora (gaire-
bé la meitat del que durava la fun-
ció fins aquest any), els especta-
dors es van nodrir, un cop més, de
la història que any rere any s’ex-
plica a Gironella. El seu alcalde,
però, espera que sigui la darrera
funció amb una Catalunya opri-
mida i s’iniciï una nova etapa de
l’espectacle coincidint amb la
construcció d’un nou país. 

El consistori ha anunciat que la
representació patirà un canvi subs-
tancial de cara a l’edició del 2016.
Després d’un any de transició es
treballarà partint de zero per pre-
sentar una nova proposta d’a-
questa recreació històrica. 
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Gironella explica els fets 
del 1714 amb un espectacle
modernitzat i més dinàmic

La nova direcció de «L’Onze de Setembre i Gironella» manté intacte
l’argument però fa canvis escènics que doten l’obra de més ritme 


Un grup de voluntaris de Gironella marxa cap a Barcelona per evitar la caiguda de la capital el 1714
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Fotografia de grup al final de l’espectacle, a les roques del Pont Vell
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Instant de la guerra entre catalans i francesos

Quadre plàstic amb els soldats a tocar del riu Llobregat
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Maria Casellas i Joan Rigat
han agafat el relleu de Jordi
Vallbona a la direcció 
després de catorze anys

L’Ajuntament treballa per
canviar de dalt a baix l’obra i
presentar una proposta nova
en l’edició del 2016
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Plany per Catalunya 

Vosaltres la veieu? Jo no la veig
ni des dels pollegons del Pedraforca;
només hi crec, i amb una fe molt pura,
a prova de prodigis i miracles.
Fou una pàtria. Bella i poderosa
dama d'amors i honors, s'emmirallava
en la profunda i blava mar d'Ulisses,
mentre s'ornava els pits amb tarongina,
es bressolava amb dolços cants de monjos
i es desvetllava al so de roncs clarins.
Ara jeu morta sota fredes lloses
i avergonyides roses en espera
d'un nou oracle que ressusciti.
No és morta, dorm, o és morta ja per sempre?
Cal descalçar-nos i pregar en silenci.

Podem llençar balcons avall senyeres
talment un clam de festa que es desbordi
en quatre rius damunt de les teulades:
d'aigua rosada, els rius no són de sang.
Podem ballar sardanes a la plaça
i fer que les muntanyes amb nosaltres
no parin de ballar-ne: la tenora
fa un espinguet de funeral solemne.
Podem segar a cops de falç fantàstiques
espigues d'or, que no ens duran pa a taula
si les cadenes van oscant la falç.
Podem brandar l'ensenya amb braç ardit,
que no tremola ni una fulla d'àlber.
Podem fer de la parla un baluard,
que l'enemic, astut, és dintre casa.
Podem guarnir de fulles de paraules
el cadavèric Pi de les Tres Branques,
que no reverdirà de primaveres.
El Cavaller, l'ha devorat el drac
i Montserrat és un castell de núvols.
Si un vent de dalt, de ben endalt, no bufa
i esventa cendres i revifa el foc,
se'ns glaçaran de tan ressecs els ossos.
Cal declarar la guerra de la pau
i batre's a pit nu i ull viu amb totes
les armes invencibles de l'amor.
Mai no serem si no som lliures, mai!
Que els sords ho sentin i que els muts ho cantin:
Mai no serem si no som lliures, mai!
Si som, siguem i, si no som, deixem-nos
de somnis, de records i de follies.
Siguem qui som amb voluntat de ferro.
Només serem allò que vulguem ser,
prínceps que fan honor al nom dels pares
i que s'abriguen amb la sang dels màrtirs.
Poble asservit i desunit, riota
davant altres pobles de la terra!
Posem-nos drets talment un bosc de pins
cridant aurores dins la nit dels segles.
Alcem-nos de la pols com un sol home.

Vosaltres la veieu? Jo no la veig,
només hi crec, i amb una fe molt pura.

Ahir feia vint-i-cinc any justos que l'escriptor
i mossèn Climent Forner va recitar per pri-
mera vegada el seu poema Plany per Cata-
lunya, una obra de caire patriòtic que li va en-
carregar  l'aleshores president del Consell Co-
marcal, Jaume Farguell. Els berguedans la van
poder escoltar en el multitudinari acte com-
memoratiu de la Diada que es va celebrar al
castell de Berga, que llavors era la seu insti-
tucional de l'ens Comarcal berguedà.

Fins ara aquesta obra ha tingut un im-
portant ressò perquè s'ha recitat en diferents
actes com el  la Diada a Berga però també es
declama en la part final de l'espectacle de re-
creació històrica L'Onze de Setembre i Giro-
nella. De fet, el rapsode titular és el mateix Cli-
ment Forner, que dijous a la nit  va tornar a
estar al peu del canó recitant els seus versos,
amb un afegitó final escrit per a l’ocasió.

El poeta ha explicat a Regió7 que el nom
de la seva composició està inspirada en l'o-
bra del trobador Guillem de Berguedà a
més de beure de pensadors berguedans
com mossèn Josep Armengou i altres in-
tel·lectuals com  Josep Carner o Salvador Es-
priu i el seu Sefarad i les referències bíbliques.
El compositor també hi ha anat afegint alguns
versos segons l'actualitat de cada moment.
Forner confessava a aquest diari que no re-
cordava quin havia estat el motiu d'inspira-
ció per redactar aquest poema, ja que  «sem-
pre m'he sentit tant creient com patriota ca-
talà». Tot i que al llarg de la seva dilatada tra-
jectòria en què ha escrit més de 50 llibres i 87
goigs l'escriptor ha compost altres poemes de
caire patriòtic, segurament el de Plany a Ca-
talunya és el que ha tingut més ressò. El 2014
fins i tot es va imprimir per donar amb les en-
trades de la recreació dels fets de la Diada a
Gironella.

Forner, que aquesta setmana ha estat dis-
tingit per Òmnium Cultural del Berguedà per
la seva trajectòria en defensa i promoció de
l'ús del català i la cultura del país, espera po-
der recitar el seu poema durant  anys a les ro-
ques del pont vell, a redós del Llobregat. 
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El poema «Plany
per Catalunya», de
mossèn Climent
Forner, celebra les
noces de plata

Forner llegint el poema dijous a Gironella

HELENA MOLINOS

Barqueta pel riu Llobregat durant un instant de la funció

L’espectacle s’inicia amb Gironella entre flames
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