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“Ha marxat discret, com
era”, comentava ahir al
migdia, dolgut, el director
Sergi Belbel. Manuel Veiga
va morir ahir als 54 anys.
Feia anys que arrossegava
una llarga malaltia que
anava superant. Feia molt
que el van advertir que
s’apropava el desenllaç.
No va avisar gairebé nin-
gú. I, per això, tothom va
quedar trasbalsat ahir en
assabentar-se de la notí-
cia. Amant del folklore
andalús, gran expert en
Carmen Amaya i en l’en-
torn del Somorrostro bar-
celoní, havia dedicat el seu
darrer espectacle, Siem-
pre a la verita tuya (que
també interpretava i diri-
gia), a Lola Flores. La filla,
Lolita, havia d’assistir a
l’estrena, a la sala Palau i
Fabre de La Seca. Avui Lo-
lita serà al Romea, presen-

tant Fedra.
A l’actual director de

l’Escenari Joan Brossa,
Ferran Madico, li agra-
dava presentar-lo com “el
nostre Lorca”. Sabia que
a ell l’encoratjava. Els seus
textos estaven carregats
d’imatges i adjectius, però
alhora es presentaven des-
pullats, com un Lorca in-

tuïtiu. El mes passat, va
actuar a Lledoners en el
cicle de teatre a les pre-
sons. Madico assenyala
que seguia de gira amb
Siempre a la verita tuya.
L’any anterior, amb la se-
va companyia, havia recu-
perat una adaptació de
Don Perlimplín con Belisa
en su jardín.

Sergi Belbel li va oferir
molts papers de reparti-
ment en la seva època de di-
rector artístic al TNC. Eren
“ingrats”, però ell els agraïa
i els disfrutava, i feia pinya
amb la companyia. Com a
Terregada, de Juli Vallmit-
jana. Sempre molt correc-
te, molt reservat –“tot i que
deia que no en tenia, de vida
privada”–. Belbel mai podrà
saber per què va quedar tan
captivat pels gitanos de la
Barceloneta, amb la qual no
el lligava cap relació fami-
liar. Això sí, Veiga va escriu-
re 16.000 pessetes per al ci-
cle T6 del TNC, que s’inspi-

rava en la realitat dels pisos
de la Barceloneta.

Madico i el dramaturg
ja havien parlat de la pos-
sibilitat d’estrenar una
tercera obra sobre els
seus ídols, després de Jar,
que homenatjava Carmen
Amaya, i Siempre a la veri-
ta tuya, que remetia a l’uni-
vers de Lola Flores. Per Bel-
bel, recuperar obres com
aquestes, així com Recreo
(Boris Rotenstein en va fer
una darrera lectura el 2013
a l’Akadèmia), seria una
sorpresa en la cartellera ac-

tual. Veiga va recuperar
Jar el 2013 al Teatre Aka-
dèmia, coincidint amb els
actes que es feien en l’Any
Amaya. Va ser l’obra que
millor va il·lustrar el con-
text en què va aparèixer i
va brillar la bailaora.

Veiga seguia actiu. Com
a actor, va treballar en tea-
tre, cinema, televisió i rà-
dio. Com a autor, va publi-
car i estrenar a Barcelona,
Madrid, l’Havana, Puerto
Rico, l’Uruguai, Buenos Ai-
res, Xile, el Perú i el Canadà.
Algunes de les seves obres

s’han traduït a l’anglès,
al francès i al grec. Ha rebut
el Premio Nacional SGAE
(Recreo, 1997), el Manuel
de Pedrolo, el Salvador Es-
priu, i el premi de l’Asso-
ciació d’Actors i Directors
Professionals de Catalunya
(Aadpc), entre d’altres.

L’Aadpc va emetre un
comunicat ahir en què la-
mentava la seva pèrdua.
Hi haurà sala de vetlla al
tanatori Sancho de Ávila
des d’aquest migdia (12.30
hores), i l’enterrament serà
demà (10.30 hores). ■

L’adeu
discret
de Veiga

El sector escènic queda trasbalsat per
la mort ahir al matí de l’actor i director,
als 54 anys, abduït pel Somorrostro
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Manuel Veiga, discret, elegant i vital ■ AADPC

Autor de ‘Jar’,
‘Recreo’ i
‘Siempre a la
verita tuya’,
irradiava amor
pel poble gitano

El president de la Generali-
tat, Quim Torra, va anun-
ciar ahir durant la cloenda
de la celebració del cente-
nari de la Xarxa de Biblio-
teques Populars la imple-
mentació del carnet comú

de biblioteques i el catàleg
únic per al primer semes-
tre d’aquest 2019. Amb
aquests elements es podrà
tenir accés al fons biblio-
gràfic de les 412 bibliote-
ques públiques del país
mitjançant un servei na-
cional de préstec interbi-
bliotecari. Durant l’acte ce-
lebrat al Saló de Sant Jordi
del Palau de la Generalitat,
Torra va reivindicar la fei-
na de la xarxa de bibliote-
ques i la institució que la va

crear, la Mancomunitat.
“Insistim que volem cons-
truir la República sobre el
talent i la llibertat”, va dir
Torra, que va assenyalar
els llibres com a eina per
“combatre el populisme”.
“A més cultura menys po-
pulisme. A més llibres, més
llibertat.”

Torra va aprofitar la se-
va intervenció per anun-
ciar “un dels fruits madurs
d’anys de molta feina”, en
referència al catàleg i el car-

net unificat de bibliote-
ques. La iniciativa es va
projectar el 2014 per millo-
rar el Sistema de Lectura
Pública de Catalunya.

En referència als inicis
de la Xarxa de Biblioteques,
Torra va reivindicar “mo-
dernitat i futur com a país”
quan va recordar la feina de
la Mancomunitat de Cata-
lunya. “La Mancomunitat
va fer de la cultura la seva
raó de ser. La nova Catalu-
nya ha estat fundada per lli-

bres”, va dir. El president
va lliurar, juntament amb
la consellera Laura Borràs,
els diplomes del centenari
als representants de les
cinc primeres biblioteques
de Catalunya fundades
l’any 1918, la de Valls, la
d’Olot, la de Sallent, la de les
Borges Blanques i la biblio-
teca de Canet de Mar,
aquesta última un any des-
prés.

El president va rememo-
rat els anys d’exili de figu-

res com per exemple Mercè
Rodoreda, “que s’emporta-
ven la cultura i la llengua” a
l’estranger. “Això va passar
en aquest país. Tornem a
viure aquesta presó que no
hauríem d’estar vivint”, va
recordar. Per la seva ban-
da, la consellera de Cultura,
Laura Borràs, va assegurar
que l’inici de la Xarxa de Bi-
blioteques a l’època nou-
centista “equival literal-
ment a la construcció d’una
Catalunya nova”. ■
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El president Torra
n’anuncia la
implementació per a
aquest semestre

El carnet comú de biblioteques, imminent


