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CULTURES 

Assumpta Pérez

UN MUSICAL
IDONI PER AL
PRELUDI DE
L’ENSUCRAT
SANT VALENTÍ

73 RAONS PER DEIXAR-TE
Text: Guillem Clua. Música: Jordi

Cornudella. Direcció musical: Andreu
Gallén. Direcció: Elisenda Roca. Ajudant
de direcció: David Pintó. Intèrprets: Àlex
Casanovas, Mercè Martínez, Mone Teruel
i Marc Pujol. Músics: Andreu Gallén i
Víctor Pérez. � DIA:  dissabte 13 de
febrer. � LLOC: Sala Gran del teatre
Kursaal de Manresa.

raons per deixar-te, el mu-
sical de Guillem Clua i
Jordi Cornudella amb di-

recció d’Elisenda Roca i el manresà
David Pintó en l’ajudantia a di-
recció, va passar dissabte per la
Sala Gran del teatre Kursaal de
Manresa. Va ser un preludi idoni
per a la comercial i ensucrada fes-
tivitat de Sant Valentí. L’obra, in-
terpretada per Àlex Casanovas,
Mercè Martínez, Marc Pujol i
Mone Teruel, va omplir la platea
del teatre manresà.

En Toni (Marc Pujol), activista
convençut i actor, compositor i
músic a l’atur, coneix la Mercè
(Mercè Martínez), una jove que re-
presenta l’antítesi de la seva lluita,
en plena càrrega dels Mossos du-
rant el que es coneix com el Mo-
viment del 15-M. Dues vides tan
diferents, dos punts de vista tan
oposats, però cauen retuts a les flet-
xes de Cupido. Malgrat els consells
dels respectius pares (Casanovas i
Teruel), els fets es precipiten i de-
cideixen anar a viure junts, amarats
d’aquell intens sentiment que els
envaeix. Però, a poc a poc, la in-
tensitat va disminuint i el dia a dia
els repta a tirar endavant en una
lluita contra interessos propis, ego-
ismes, angoixes... Així, l’amor que-
da relegat a un darreríssim pla.

73 raons per deixar-te és un
musical amè, sense més pretensió,
i discret. Té bons moments ben ju-
gats i defensats (el tàndem Martí-
nez-Pujol és eficaç i emfatitza la
història), però esdevé previsible, i
excessivament extens. El to lleuger
pretès durant el desenvolupament
del muntatge acaba adquirint un
to greu i transcendent, que trenca
totalment amb el ritme regular i el
funcionament plantejat d’inici.
Disposa de breus moments de
lluïment, però s’estableix com a
base del joc una previsibilitat naïf.
És un muntatge sense preten-
sions, correctament resolt, però en
el qual es troba a faltar aquella
peça, aquella cançó que resta en la
memòria i especialitza, i fa parti-
culars per al públic, els muntatges
teatrals musicals.

73



TEATRE CRÍTICA

Viu a Manresa, té 65 anys, està
format en Belles Arts, sap pintar i
té un taller propi a casa seva des
d’on falsificava presumptament
les obres d’un parent seu, el reco-
negut artista Joan-Josep Tharrats.
Els Mossos consideren que va ar-
ribar a fer 260 falsificacions de
quadres del pintor i, per aquest
motiu, l’han detingut juntament
amb un galerista i un marxant
d’art de Barcelona. Tots tres estan
acusats dels delictes d’estafa, con-
tra la propietat intel·lectual, falsi-
ficació i pertinença a grup criminal.

Tharrats, mort l’any 2001, va
ser un dels fundadors del movi-
ment d’avantguarda Dau al Set,
juntament amb Arnau Puig, Joan
Ponç, Modest Cuixart, Antoni Tà-
pies i Joan Brossa. Als anys 80 i 90,
l’artista va visitar Manresa amb
motiu de dues exposicions seves a
la capital del Bages, tot i que els
seus organitzadors no recorda-
ven ahir que hi tingués cap fami-
liar. Alguns mitjans de comunica-
ció van assenyalar ahir que el de-
tingut és fillastre del pintor, tot i que
els Mossos d’Esquadra no van vo-
ler confirmar aquest extrem. Es
dóna el cas que l’autor de les fal-
sificacions certificava les obres
com a autèntiques, malgrat que no
estava legitimat per fer-ho.

El cas, segons el cos policial, va
començar a investigar-se a final del

2014, quan els Mossos van rebre
una denúncia que alertava de la
venda de falses obres d'art atribu-
ïes a Tharrats. Com a conseqüèn-
cia de les falsificacions, el preu de
les obres d’aquest artista s'havia de-
valuat, ja que s'havia constatat un
excés de quadres del pintor al
mercat artístic.

Les obres falsificades es cor-
responien a l’última etapa de la
vida del pintor, molt menys prolí-
fica, motiu pel qual el volum d’o-
bres creades era desproporcionat

en relació amb el que es trobava a
la venda.

La Unitat Central de Patrimoni
Històric dels Mossos va decomis-
sar alguns dels quadres sospitosos
i va fer que se sotmetessin a un pe-
ritatge, que va confirmar que es
tractava d’obres falses.

Aquestes obres tenien com a
nexe en comú un conegut galerista
i un marxant d'art, que eren els qui
facilitaven la seva distribució en el
mercat artístic. El paper del mar-
xant dins de la trama era la inter-

mediació entre el falsificador i el
galerista, a més de controlar i mo-
nopolitzar la seva producció.

Els agents han constatat que el
galerista havia venut, de forma
directa i a través d'altres interme-
diaris, una gran quantitat d’obres
de Tharrats des de feia vuit anys.

El 20 de gener passat es va fer
una entrada i escorcoll al domici-
li del presumpte falsificador, a
Manresa, i va ser arrestat. Els
agents van aconseguir recuperar
obres d’art amb la firma de l'autor,
fotografies i fotocòpies en color
amb la mateixa firma. A més, tam-
bé van intervenir pigments, mos-
tres de pintures, retalls emprats per
confeccionar collages i material i
instruments utilitzats per elaborar
les falsificacions.

Paral·lelament, els investiga-
dors van fer entrades i escorcolls en
domicilis i locals de Barcelona,
Sant Feliu de Guíxols i Olot, on van
trobar 111 obres falses i 26 pen-
dents de valoració, i van procedir
a la detenció del marxant i el ga-
lerista implicats en la trama.

Fins avui, s'han decomissat un
total de 260 obres sobre les quals
s’estan portant a terme estudis
pericials per determinar la seva au-
tenticitat o falsedat. Després de ser
posats a disposició judicial, els
tres detinguts van quedar en lli-
bertat amb càrrecs. La investigació
continua oberta.
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Detingut un parent de Tharrats acusat de
falsificar a Manresa 260 obres del pintor

El familiar, de 65 anys, ha estat arrestat juntament amb un marxant i un galerista de Barcelona

Les falsificacions que han pogut ser recuperades pels Mossos

MOSSOS D’ESQUADRA

David Padrós, composistor, pe-
dagog i pianista nascut a Igualada
el 1942, va morir divendres. L’Es-
cola i el Conservatori Municipals
de Música, als quals estava vincu-
lat, han volgut homenatjar la seva
memòria penjant a www.emmi-
gualda.cat articles que li ha dedi-
cat la premsa igualadina, el con-
tingut del CD Vol ad Libitum i un
enllaç al seu fons personal dipo-
sitat a la Biblioteca de Catalunya. 

Format inicialment als Pueri
Cantores, l’escolania dels Escola-
pis i al conservatori amb el mestre
Joan Just i Jordi Torra, Padrós va
traslladar-se a Barcelona, on va es-
tudiar piano amb Jordi Albareda,
i harmonia, contrapunt i compo-
sició amb Jordi Torra. Va continu-
ar la formació a Alemanya i a Su-
ïssa, on va iniciar una carrera ple-
na de reconeixements, i una in-
tensa tasca que va continuar a
Barcelona quan hi va fixar la resi-

dència el 1982. 
A Igualada hi va fer un concert

de piano el 1975. I va deixar em-
premta, més tard, al professorat del
Conservatori de l’Ateneu, on va
aportar, com a assessor, nous cor-
rents pedagògics. Va tornar-hi al-
tres vegades i la relació perllongada
és com a membre, des dels inicis,
del jurat el premi de composició
Paquita Madriguera.
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Mor David Padrós,
compositor, pedagog 
i pianista d’Igualada

La primera fase dels treballs per
cobrir les restes ibèriques de la pla-
ça del santuari del Portal dels
Prats de Rei ha finalitzat. L’actua-
ció del Servei de Pratrimoni Ar-
quitectònic Local de la Diputació
de Barcelona ha permès el cobri-
ment de les restes per a la seva pro-
tecció i l’acabat de la plaça per al
seu ús públic. 

Aquestes restes de la ciutat ibè-
rica de Sikarra, que estaven sota les
de la ciutat romana republicana, es
van descobrir el 2013 durant les
obres d’ordenació que l’Ajunta-
ment dels Prats de Rei duia a ter-
me al centre de la vila. Aquest
mateix any, la Diputació les va
protegir de manera provisional
per garantir l’estabilitat de l’exca-
vació i evitar-ne la degradació a
causa de les inclemències meteo-
rològiques. La fase actual ha con-
sistit en l’estabilització dels talus-
sos del perímetre de l’excavació ar-

queològica, el cobriment de les res-
tes per protegir-les, i l’acabat de la
plaça, on es desenvolupen bona
part dels actes públics i privats de
la vila. Aquestes obres, que re-
presenten una primera fase d’ac-
tuació, han costat 112.839 euros.
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Acaben els treballs 
per cobrir les restes
iberes dels Prats de Rei

David Padrós, nascut el 1942

EMMI

La plaça del santuari del Portal
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