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Cosmògraf, el projecte cultural
per treballar el pensament filosò-
fic, científic i artístic, ofereix avui,
dimecres, un dels plats forts de la
tercera edició amb la participació
del filòsof i activista iranià Ramin
Jahanbegloo, director del Centre
Mahatma Gandhi per la No-vio-
lència i Estudis de Pau i autor de
L’obligació moral de desobeir (Ar-
càdia, 2019). Aquesta conferència
inaugural del cicle porta per títol
Discrepància i dissidència de pen-
sament i tindrà lloc a l’Espai Plana
de l’Om, a les 8 del vespre.

Ramin Jahanbegloo és una fi-
gura important a nivell interna-
cional i conegut al seu país per la
seva posició a favor de la demo-
cràcia, la no-violència i l’obertura
a Occident. Doctorat en Filosofia
a la Universitat de la Sorbonne, ha
col·laborat en diversos centres,
des de l’Acadèmia de Filosofia de
Teheran fins a la Universitat Glo-
bal Jindal-Delhi, passant per la
Universitat de Harvard, la de To-
ronto i el PEN Canadà.

El 2006 va ser arrestat a l’aero-

port de Teheran i empresonat du-
rant quatre mesos, acusat de pre-
parar una revolució a Iran. Ha
guanyat diversos premis per la
seva tasca acadèmica sobre la
promoció del diàleg entre cultu-
res i de la no-violència i ha fundat
el moviment Alumnes per la Pau.
Fa poc va visitar Jordi Cuixart a la

presó de Lledoners, qui ha escrit
el pròleg del llibre esmentat.

La conferència està organitza-
da per Manresa 2022, Demarcació
Catalunya Central del Col·legi de
Periodistes i el Centre Cultural el
Casino. Es realitzarà en anglès
amb traducció simultània al cata-
là. És gratuïta i oberta a tothom.

REDACCIÓ MANRESA

Ramin Jahanbegloo, referent
de la no-violència, a Manresa 
El filòsof iranià parla avui a l’Espai Plana de l’Om en el cicle Cosmògraf
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Ramin Jahanbegloo va visitar Jordi Cuixart a la presó de Lledoners

TEATRE NECESSARI

CONTRA LA TORTURA

La companyia de l’artista valenciana Patrícia Pardo va fer
tres funcions de la contundent obra «La vaca que riu»
el cap de setmana passat al Teatre de l’Aurora d’Igualada

LA VACA QUE RIU

Dramatúrgia i direcció: Patrícia Pardo.
Intèrprets: Joana Alfonso, Ilyá Gendler, Mó-
nika Vázquez i Guille Zavala. Divendres, 1 de

novembre. Teatre de l’Aurora. Igualada.

Patrícia Pardo explicava, di-
vendres, en el col·loqui pos-
tfunció que, després d’un

any de tenir l’espectacle La vaca
que riu en el repertori, no hi ha
cap Ajuntament ni cap institució
pública que li hagi contractat. La
creadora valenciana posa el dit a
la llaga en aquest muntatge que
parteix de la tècnica del clownper
denunciar la pràctica de la tortura
a l’Estat espanyol i la impunitat
policial i judicial que l’acompan-
yen. Vist el que es va veure de di-
vendres a diumenge al Teatre de
l’Aurora d’Igualada, no és d’es-
tranyar que el diner públic no vul-
gui mullar-se: la veritat fa mal. Tot
i que, és clar, no hauria de ser així.

Arribats de terres valencianes
per fer estada durant uns dies a
l’equipament de la plaça de Cal
Font, Pardo i els quatre intèrprets
de la seva companyia van fer em-
mudir la platea amb una posada
en escena que bascula entre la
paròdia i el teatre documental.
La vaca que riu comença amb
una actriu cantant El Joan petit,
una peça que associem a l’ima-
ginari infantil però que té un ori-
gen realment escabrós, ja que el
Joan era un pagès que va liderar
un alçament contra Lluís XIV l’any
1643. Com a càstig, se’l va sotmetre
al patiment de la roda, una tortura
que va trinxant els ossos del con-
demnat. Fer patir els represaliats
ve de lluny.

Vivim dies foscos en els quals
actuacions policials que no hau-

rien de formar part dels protocols
democràtics vulneren drets i lli-
bertats de ciutadans indefensos.
La realitat catalana s’imposa con-
tundent sobre qualsevol discurs
i Pardo era conscient que arribava
en un moment delicat a Igualada,
amb la paraula «tortura» sobre-
volant el relat informatiu d’aquesta
guerra -amb perdó de la parau-
la- que enfronta l’Estat espanyol
i l’independentisme català.

Però el missatge de Pardo va
més enllà de l’ara i l’aquí i s’imposa
com un discurs artístic necessari.
Les armes del pallasso serveixen
per desgranar una primera part
de l’espectacle d’un alt contingut
simbòlic: estem davant d’una ca-
ricaturització del poder i les seves
conseqüències; la paròdia forma
part de l’ideari estètic de la com-
panyia i situacions com la perse-
cució d’uns ciutadans per part de
la guàrdia civil resulten grotesques.
El rei va despullat i és l’humor
qui el delata.

La vaca que riu no és una peça
de text lineal que se submergeix
en el drama i la tragèdia, tot el
contrari, viu de mostrar la realitat
a través de la deformació. I, per
contrast, la successió d’imatges
més o menys identificables per
part del públic tenen el contrapunt
en els gestos de cura i tendresa.
Davant de la crueltat, es fa urgent
refugiar-se en la col·lectivitat per
sentir-se protegit, estimat. El poder
de la tribu.

En la seva part final, l’espectacle
gira sobtadament i pren un rumb
inesperat: és el moment del do-
cument, dels testimonis i les xifres.
Els intèrprets no desapareixen de
l’escenari però l’atenció se centra
en els textos que es projecten
sobre el fons de l’escenari i en les
declaracions enregistrades de per-
sones que van patir tortura i mal-
tractament. Una allau de dades
que gela el cor i que s’imposa im-
pecable com una denúncia acla-
paradora.

CINEMA CRÍTICA

Toni Mata i Riu

La muntanya de sal de Cardona
i el massís de Montserrat són dues
de les localitzacions que proposa
descobrir el llibre De les pedres en
fan pans, que publica l’editorial
Cossetània amb un quartet d’au-
tors vinculats a la Catalunya Cen-
tral: Ferran Climent, Josep Hu-
guet, Josep Maria Mata i Josep Po-
linario.

De les pedres en fan pans. 21 in-
drets de turisme geominer de Ca-
talunya té el format de guia i pro-

porciona al lector les claus per vi-
sitar i conèixer una vintena d’es-
pais del país de gran interès geo-
lògic. A més dels llocs esmentats,
el volum convida a descobrir per
què tenen tanta anomenada les
mines de Gavà i les de Bellmunt
del Priorat, entre d’altres.

El llibre ja és a la venda al preu
de 16,90 euros i s’erigeix com una
proposta pionera en el camp del
turisme de motivació geològica i
minera. Un sector que cada cop té
més ressò entre la ciutadania.

REDACCIÓ MANRESA

Una guia proposa conèixer
21 llocs de turisme geominer
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