
Donar a conèixer la seva obra i,
a la vegada, saldar un deute pen-
dent de la ciutat de Berga amb el
polifacètic artista, home de cultu-
ra i d’entitats Xavier Gassó, que va
morir a causa d’un accident l’oc-
tubre del 2016. Aquest és l’objec-
tiu d’una colla de companys seus,
que sota el paraigua del grup
d’amics de Xavier Gassó, i amb el
suport de l’Ajuntament de Berga i
l’Arxiu Comarcal del Berguedà,
han impulsat una exposició que
recollirà una pinzellada de la seva
trajectòria artística. La mostra, ti-
tulada Visions, es podrà veure al
Museu Comarcal de Berga des
d’aquest dissabte, 6 d’abril, fins al
22 de maig. 

Encara que la pintura era una
de les disciplines que més va tre-
ballar Gassó –amb estudis de l’es-
cola Massana, a la Llotja de Bar-
celona i alumne de pintors ber-
guedans com Joan Ferrer o Josep
Maria de Martín– havia treballat
altres tècniques, com el dibuix, la
litografia, el gravat o el disseny,
entre d’altres. És per això, que tal
com va recordar ahir a la presen-
tació de la mostra Xavier Pedrals,
amic de Gassó i director de l’Arxiu
Comarcal del Berguedà, l’exposi-
ció inclourà treballs de totes les
disciplines amb les quals va des-
tacar l’artista. «La intenció és mos-
trar que va ser un artista excepcio-
nal, amb una formació molt com-
pleta, que va experimentar força
camps creatius», va assegurar. 

L’exposició ocuparà el vestíbul

del Museu Comarcal de Berga, si-
tuat al carrer dels Àngels, i també
dues de les sales de l’equipament.
Els treballs, segons va avançar Pe-
drals, estaran agrupats per tècni-
ques i temàtiques. A més a més,
s’hi podrà veure una mostra del
material que utilitzava per pintar. 

Juntament amb Pedrals, al dar-
rere d’aquesta exposició de record
a Gassó hi ha Francesc Galera,
Marcel·lí Casas, Joan Buchaca,
Ramon Fontquerni i Marc Duran,
tots ells amics, alumnes i com-
panys de projectes de l’artista.
Tots ells van elogiar, ahir durant la
presentació, la figura de Gassó i en
van destacar especialment «la

qualitat tècnica i humana» de l’ar-
tista, així com la seva actitud «per-
feccionista, tenaç i perseverant» i
la facilitat que mostrava per adap-
tar-se a les necessitats de les per-
sones amb qui treballava.

El regidor de Patrimoni i Mu-
seus de l’Ajuntament de Berga,
Ivan Sánchez, va recordar Gassó
per la seva implicació en diversos
àmbits de la societat berguedana,
més enllà de la seva faceta d’artis-
ta. Va ser, per exemple, un dels im-
pulsors del Memorial Democrà-
tic. «Com ha passat altres vegades,
no reconeixem els artistes locals
fins que ja és massa tard», va dir
Sánchez, que va anunciar que

s’està treballant en una exposició
completa de l’obra pictòrica de
Gassó, «que esperem que no tri-
gui massa a veure la llum». 

Peça del mes dedicada
L’exposició s’inaugurarà aquest
dissabte a 2/4 de 8 del vespre i pa-
ral·lelament, també des d’aquesta
setmana, la peça del mes del pro-
jecte Àgora Cultural Berga estarà
dedicada a Xavier Gassó, amb una
obra relacionada amb la literatu-
ra, va avançar Sánchez. La xerrada
sobre aquesta obra –de la qual
n’han volgut mantenir-ne el se-
cret– serà el divendres 26 d’abril a
la sala de plens del consistori. 

Berga salda el deute amb el polifacètic
Xavier Gassó recordant la seva obra
Un grup d’amics de l’artista, mort el 2016, impulsen una exposició amb una part dels seus treballs 
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Membres del grup d’amics de Xavier Gassó amb el regidor Ivan Sánchez, ahir a l’ajuntament de Berga 

 El Mercat de Puigmercal va acollir dissabte la final del concurs Tarima Ex Novo,
convocat per la cooperativa Cultura del Bé Comú, amb el suport de l’Ajuntament de
Manresa, un concurs original en què els membres de cada grup es van formar de for-
ma aleatòria i sense conèixer-se. En un mes havien de crear material original per pre-
sentar-lo a la final. Tots els grups (dels deu inicials van acabar participant-ne vuit) es
van batejar amb noms de carrers del Centre Històric de Manresa. El jurat, format per
Anaïs Vila, Ian Sala i Eduard Serra, van triar com a grup guanyador Les Beates, format
per Gemma Lorenzo (flauta travessera i veu principal), Joel Pérez (baix elèctric i veus),
Laura Isanta (sampler, veus i claqué) i Òscar Ponga (guitarra elèctrica i veus). Les Bea-
tes van obtenir 300 euros i la possibilitat de tocar al FABA 2019. El premi Aviram, que
el va decidir el públic votant per Instagram (i que consisteix en l’enregistrament d’un
dels temes als Estudis Aviram), se’l va endur Pedregar, format per Josep Pinyot (guita-
rra), Guillem Estany (saxo), Pau Schultz (bateria) i Aleksandra Janas (veu principal).

Les Beates guanyen el primer concurs Tarima
Ex Novo i Pedregar s’endú el guardó del públic
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La Sala Gran del Teatre Kursaal
acollirà demà (18 h) la represen-
tació d’Escenes amb tracte, una
obra creada per l’Esplai de l’Amis-
tat i el Grup de Teatre NEI d’Artés,
que van sumar esforços per portar
a l’escenari sis de les històries que
apareixen al llibre Relats amb trac-

te, 12 relats escrits per les profes-
sionals de Serveis Socials del Con-
sell Comarcal del Solsonès i un al-
tre d’inèdit de l’escriptora Isabel-
Clara Simó –editat el 2013–, on es
narren històries de persones
grans que han patit algun mal-
tractament. 

Partint d’aquests relats, Josep
Maria Parcerisa, Ester Colell i Sò-
nia Pallarès van fer la dramatúrgia
del text a iniciativa del Consell Co-
marcal del Solsonès i mitjançant
la campanya «Tracta’m bé».
D’aquí va partir el director i actor
bagenc Jaume Costa per fer
l’adaptació i la direcció de l’obra
que porten a escena l’Esplai de
l’Amistat i el Grup de Teatre NEI
d’Artés, i que s’inclou en la cam-
panya «Bages Tracta’m Bé» del
Consell Comarcal del Bages.  Com
explica Costa,  Escenes amb tracte

es va estrenar fa tres anys al Con-
servatori, va tornar a l’escenari el
29 de setembre a Navarcles i demà
el muntatge fa el salt al Kursaal.
Són sis històries diferents però
amb un mateix fons: els maltrac-
taments i l’abús a la gent gran.
Costa hi ha afegit textos de collita
pròpia i música que entrellaça les
sis escenes. Una obra, diu, «amb
textos durs i plens d’emocions».

El conseller de l’Àrea d’Acció
Social del Consell Comarcal del
Bages, Albert Marañón, explicava
en la presentació la importància
d’aconseguir una bona entrada
per la feina que hi ha al darrere i
perquè és «una obra que remou
consciències».Per al president de
l’Esplai Artesenc, Pere Crusellas,
l’objectiu de demà seria omplir la
sala: «És una obra que agradarà
molt, amb estones dures però
molt diferent del que estem acos-
tumats; digna de representar-se a
la Sala Gran del Kursaal».

REDACCIÓ MANRESA

El maltractament a
la gent gran arriba
demà al Kursaal
amb «Escenes
amb tracte»

CCB

Els responsables del muntatge

HOMENATGE PÒSTUM El Museu Comarcal de Berga acollirà una mostra per recordar la figura de Xavier Gassó i
donar-ne a conèixer l’obra, artista berguedà d’adopció i vinculat a les entitats que va morir prematurament el 2016 
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