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UNA TARDA PER RECORDAR. Esteve Polls va
rebre emocionat l’homenatge que la ciutat de
Manresa li va retre per la seva dedicació al teatre.
Un moment de l’obra de teatre Jugant amb Molière,
que dirigeix Polls. Salutació final dels actors
després de les dues hores de la representació que es
va escenificar al Kursaal.
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El director es va asseure ahir a la
fila  de la platea del Kursaal i va
gaudir de l’espectacle. Dues hores
després, es va aixecar recolzat en el
seu bastó negre i va pujar a l’esce-
nari per rebre un aplaudiment cà-
lid i unànime. De la seva vitalitat no
se’n pot descartar res, però si la di-
recció de Jugant amb Molière és el
seu darrer treball, Esteve Polls, de
 anys, sempre podrà dir que es
va retirar de la passió de la seva vida
amb l’homenatge de la ciutat de
Manresa a la seva trajectòria, una
de les més importants de l’escena
catalana.

El febrer ha estat un mes per re-
conèixer la figura de Polls. L’any
, quan ja era un director de
prestigi, va agafar el timó de la re-
presentació de l’acte sacramental
La hidalga del valle, de Calderón de
la Barca, que va portar catorze mil
persones a les quatre funcions
que van tenir lloc durant el mes d’a-
gost davant la façana principal de
la Seu i amb el públic assegut en
una plataforma expressament

construïda per a l’ocasió, on ara hi
ha el que queda de la plaça de la
Reforma. El Galliner va rememo-
rar aquella efemèride fa uns dies
amb una taula rodona amb Polls i
alguns dels actors d’aquella ini-
ciativa, l’esdeveniment teatral més
gran de la Manresa del segle XX.

El reconeixement a Esteve Polls
va tenir ahir a la tarda una segona
i merescuda part. Després de la re-
presentació de Jugant amb Moliè-
re, que ell dirigeix, els llums es van
encendre, però la gent es va que-
dar per escoltar i aplaudir. Esteve
Polls va pujar a l’escenari, acom-
panyat de l’alcalde Josep Cam-
prubí –que en dues ocasions el va
esmentar com a Pols, elidint una
ela, amb el consegüent murmuri
del públic–, els actors van tornar-
hi per fer-li costat, i el Kursaal va
viure un moment emotiu, màgic.

«Quants records!», va exclamar
Polls quan va prendre la paraula
després de visionar, amb la resta
dels assistents, una projecció amb
fotografies de les representacions
de fa mig segle. «La ciutat sencera

estava vinculada a La hidalga del
valle. Parlessis amb qui parlessis,
tothom hi feia alguna cosa, fos
portant aigua, anant a buscar cor-
tines o escombrant. Allò ha quedat
per sempre». El veterà director va
afirmar que «estic molt agraït a
Manresa, hi he vingut diverses ve-
gades. Jo només sé fer teatre, he fet
la meva feina i entre tots me l’han
deixat fer».

Visiblement commogut per
l’homenatge, Polls va  voler obse-
quiar el públic amb un regal i va re-
citar els darrers versos del Poema
de Nadal, de Josep Maria de Sa-
garra, clàssica composició de les

lletres catalanes que sempre ha
anat unida al nom del director
barceloní. Com l’actor que porta a
dins, Esteve Polls va activar la seva
memòria posant a cada paraula
l’èmfasi per transmetre, ni que fos
amb la brevetat del moment, l’es-
tima que sent pel text de Sagarra.
Entre els bravos del públic, l’ho-
menatjat va rebre un ram i un lli-

bre confeccionat amb fotografies
i amb els comentaris que els man-
resans que fa uns dies van recordar,
amb ell, les llunyanes funcions
del  van voler anotar per lliurar-
li. La capital del Bages va demos-
trar que recuperar l’esperit del
Kursaal també passa per recor-
dar els qui han sembrat la llavor del
teatre a la ciutat.
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Manresa ret homenatge a Esteve Polls
El veterà director teatral, de 86 anys, va ser reconegut ahir al Kursaal després de la funció de Jugant amb Molière�

Els personatges de Jean-Baptiste Poquelin, universalment conegut
com a Molière, s’apleguen en un mateix relat a l’obra de teatre que

ahir a la tarda es va representar a Manresa. L’immortal dramaturg francès,
que va viure al segle XVII, és l’autor de títols tan emblemàtics com L’avar,
El malalt imaginari, El misantrop i Tartuf. Jugant amb Molière, escrit per
Juan Antonio Castro i adaptat al català per Josep Maria Vidal, és una comè-
dia dirigida per Esteve Polls que posa en dansa alguns dels perfils creats
per Molière, una història d’embolics amb final feliç que va arrencar rialles
del públic al llarg de les dues hores que va durar la representació. Amb la
funció d’ahir, el Kursaal va cloure la setmana del segon aniversari de la
seva reobertura. Les tres funcions de Converses amb la mama, les dues
de Contra el progrés i el recital de música barroca de dissabte a la nit han
omplert aquesta fita de propostes culturals.
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Una comèdia per cloure l’aniversari
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HOMENATGE A UNA TRAJECTÒRIA Els espectadors que ahir a la tarda van assistir a la representació de l’obra Jugant amb Molière van ser
testimonis de l’homenatge que la ciutat de Manresa va retre al veterà director teatral Esteve Polls, de 86 anys, responsable, fa mig segle, de les
quatre funcions de La hidalga del valle que van portar catorze mil persones a la plataforma alçada al davant de l’entrada de la basílica de la Seu
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«Jo només sé fer teatre, he
fet la meva feina i entre tots
me l’han deixat fer», va dir
un emocionat Esteve Polls

«La ciutat sencera estava
vinculada a La hidalga.
Parlessis amb qui parlessis,
tothom hi feia alguna cosa»


