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FANTASMA A FANTASMA
a política que practiquen sobretot el PSC i el PP de
col·locar candidats fantasma en pobles on no han ni
posat els peus genera situacions esperpèntiques i
molt denunciables. A Prullans ha aparegut una d’a-

questes situacions. El regidor del PSC, Héctor Leal, no ha tor-
nat a ser vist pel poble des que va ser investit. Al·lega que viu a
l’Hospitalet i treballa entre Barcelona i Madrid i no li és possi-
ble. L’excusa no val. Sabia que podia ser elegit, i acudir a un ple
municipal cada tres mesos i seguir mínimament la petita vida
administrativa del poble no és cap feinada irrealitzable. I és la
seva obligació. Però, a més, atès el sistema de candidatures, si
renuncia, cosa que seria honorable, deixarà pas a un regidor
del PP que només va obtenir dos vots i que és igual de fantas-
ma. Conclusió: això s’ha d’acabar. 
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TECNICAL 
L’empresa manresana va omplir dimecres la Sala Petita del
Kursaal amb una pedagògica i entusiasta conferència d’Alberto
Morán, de l’empresa SMC, de la qual és distribuïdora Tecnical.
Morán va parlar de manera aclaridora sobre la nova Indústria 4.0

ESTRELLA

TRÀNSIT
Els gestors del trànsit a la C-55 han suspès, una vegada més,
davant el conflicte generat per un accident. No hi va haver ni
informació per als cotxes atrapats en el col·lapse ni la promesa
obertura amb gratuïtat de pas per la C-16.   

ESTRELLAT

VEÏNS DE LA FONT DELS CAPELLANS
L’associació de veïns d’aquest barri manresà torna a posar en
marxa el projecte Font Solidària per ajudar famílies amb
dificultats per arribar a final de mes. Serà la setena edició d’una
iniciativa per sumar en un camp on tots els esforços compten.

ESTRELLA

ons negre en pantalla gegant a
la sala Fabià Puigserver del Tea-
tre Lliure i una llarga llista de
noms de nois de disset anys

que van ser cridats a files l’abril del 1938,
quan la desesperació en les tropes  republi-
canes només era comparable a la ceguesa
fanàtica dels seus comandaments. Aquest
és el punt d’arrencada de l’homenatge que,
fins al 13 de novembre, cada dia realitza un
grup d’intèrprets dirigits per Lluís Pasqual
a Montjuïc. In memoriam s’alça com un es-
pectacle escènic d’alta volada amb un estol
d’actors i músics joves que claven el públic
a la butaca amb el relat de la desraó.

Per fer front a Franco, la República va en-
viar milers de soldats cap a l’Ebre, entre els
quals hi havia els integrants de la Lleva del
Biberó, nois de disset anys arrencats de les
seves llars per jugar un partit que ja estava
perdut. La legítima defensa de la legalitat
democràtica cedia davant la força impara-
ble del feixisme. In memoriam, però, no
s’entreté en allò que és evident –la condem-
na de l’agressió dels insurrectes– i exposa a
l’espectador la incivilitat implícita en la mo-
nocroma lògica militar. Aclaparat per la por,
un soldat novell dispara a un altre home in-
defens. Amb l’ànim desfet, promet no em-
prar mai més la violència contra ningú.

Durant una hora i mitja de funció, els sis jo-
ves passen de la incertesa de la incorpora-
ció a l’exèrcit a la certesa de l’absurd de la
seva posició davant un enemic superior.
L’espera, la resistència i la retirada són epi-
sodis concatenats d’una vivència que ense-
nya a aquells adolescents que la guerra són
víctimes repartides en dos bàndols que es
maten per servir els interessos privats d’uns

criminals que s’emparen en conceptes tan
estúpids com l’honor, la pàtria i la glòria.
Els ideals de partida perden tremp, l’autori-
tarisme i la intolerància avancen impara-
bles i entre els qui comencen en el cantó
dels agredits també es fomenten pràctiques
inhumanes. Desencisats, temorosos i resig-
nats, mal alimentats i conscients que eren
els protagonistes involuntaris d’un escac i
mat imminent, els infortunats integrants de
la Lleva del Biberó van aprendre que els
seus superiors podien ser tan salvatges com
aquells contra els quals havien de llançar
les seves bales. L’escriptura lúcida i honesta
de Lluís Pasqual ret tribut als infortunats
que van deixar la vida en la batalla decisiva
i evita que el retrat ferotge que traça de la
perversió en què va caure la lluita republi-
cana serveixi d’excusa per atenuar gens ni
mica l’acció dels generals revoltats. In me-
moriam és una reflexió necessària sobre la
convivència que la democràcia actual no
pot torpedinar com ho està fent.
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«El muntatge no s’entreté en allò que és
evident, la condemna de l’agressió, sinó
que exposa la incivilitat inherent de la
lògica militar, que tot ho destrueix»

EN MEMÒRIA DELS ‘BIBERONS’
El Teatre Lliure aborda la desraó de la batalla de l’Ebre a partir de la història personal de sis soldats d’aquella
lleva que va portar menors d’edat al front de guerra per defensar una causa republicana amb les hores comptades

ESTRELLES I ESTRELLATS


