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“M’exalta el nou i m’enamora  
el vell”, deia el poeta J.V. Foix
>  Amics representa “Les arrels”, de Wesker, amb direcció de Maria Miralda

Una escena de l’obra que es representa fins el 22 de desembre a Amics. MIREIA IZQUIERDO 

Mercè Boladeras 

Amics de les Arts representa “Les 
arrels” de l’autor anglès Arnold 
Wesker a la seva seu social sota la 
direcció de Maria Miralda. Amb 
aquesta obra, el grup ens dóna 
l’oportunitat de conèixer a un dels 
noms de la literatura anglesa con-
temporània més polifacètic i amb 
una mirada molt realista i crítica so-
bre la societat de la seva època. 

Arnold Wesker (Londres, 1932-
2016) va escriure un grapat d’obres 
per teatre (més de 40) i està a les sa-
les de tot el món. L’obra escollida 
pels Amics, “Les arrels”, va rebre el 
Premi a l’autor revelació l’any 1959 
i forma part d’una trilogia autobio-
gràfica que es completa amb “Sopa 
de pollastre amb ordi”, (estrenada 
a la Biblioteca de Catalunya de Bar-
celona l’any passat) i “Estem par-
lant de Jerusalem”. 

El dramaturg anglès va formar 
part d’”Angry Young men”, un mo-
viment de la dècada dels cinquan-
ta (1950) que manifestava el seu 
descontentament social i el seu re-
buig a la hipocresia de les classes 
mitjanes i altes del seu país. Al grup 
hi havia noms rellevants, entre 
aquest Harold Pinter, i bona part 
d’ells eren de famílies obreres i al-
guns sense estudis universitaris. 

El tarannà d’aquest moviment de 
joves “rebels” de l’època ja dona 
pistes del teatre de Wesker del que 
en podem fer un tast als Amics. “Les 
arrels” s’endinsa a una família obre-
ra, els Bryant, en la que una de les 
filles, la Beatie, que és la petita, ha 
aconseguit marxar del poble per 
anar a estudiar a Londres. Beatie 
tornar al poble per fer una visita als 
seus. El retrobament evidencia 

dues realitats; la de la noia que par-
la de la gran ciutat, Londres, i de la 
família que segueix al poble vivint 
modestament i procurant que la 
despesa sigui només la més bàsica. 

CANVI DE VIDA  

“Les arrels” és una obra de molt 
contingut. L’autor confronta dos 
mons, dues generacions (pares i 
fills) a partir dels quals convida a la 
reflexió sobre que vol dir progrés i 
com l’entén cadascú de nosaltres. 
A l’obra veiem, doncs, una Beatie 
jove que explica la seva descober-
ta de Londres, la gran capital, amb 
un entusiasme sense límit. Per la fi-
lla, tot és nou i tot l’enamora; des 
del pols económic i polític fins al 

social i cultural. La jove, a més, fes-
teja amb un noi londinenc i, de fet, 
ell és la referència constant, el seu 
mirall. Beatie, però, es retroba amb 
una família, la seva, que segueix 
com sempre i que més aviat rebut-
ja tots els canvis per comoditat o 
per por.  

Deia el poeta J.V, Foix que “m’ex-
alta el nou i m’enamora el vell”. El 
pensament, potser romàntic, en-
caixaria per fer referència als joves 
i adults de “Les arrels”. Però més en-
llà del romanticisme, hi ha també 
un realisme que cal afrontar amb 
el cor però també amb els peus a 
terra. Beatie, en el fons, ingenua-
ment o no, demana sortir de l’in-
coformisme per lluitar, canviar les 

coses i millorar-les mentre que els 
seus pares i els seus germans ja di-
uen que estan bé, instal·lats en un 
model patriarcal, autoritari i capi-
talista. Els frena perdre el poc que 
tenen, que és vell però sabut i co-
negut.  

Celebrem la posada en escena de 
“Les arrels” perquè com “La reina 
de la bellesa de Leanne”, represen-
tada fa poc al Teatre Principal, són 
textos de potent contingut humà i 
social, de personatges que defen-
sen idees i no es rendeixen, de jo-
ves (en ambdós casos noies) que 
volen explorar món sense temor al 
fracàs que també hi és. El treball in-
terpretatiu és ambiciós i cal felici-
tar els Amics per assumir-lo. 

El Rotary Club dedica el 
seu concert de Nadal a                 
un projecte de inserció
>  El dia 12, amb Jordi Figueres i el Cor VINE

S. P. 

El “Concert de Nadal Solidari” que 
organitza el Rotary Club de Terras-
sa ja és una tradició, en aquestes 
dates prenadalenques. Enguany es 
farà el pròxim dijous dia 12, a les 
vuit del vespre, a l’església de Sant 
Pere de la Seu d’Ègara. L’organista 
Jordi Figueras i el Cor Veus Infantils 
Nova Ègara (VINE), acompanyat de 
Dani Garcia (piano), Pep Coca ( 
contrabaix), i Núria Cadevall  flau-
ta travessera), amb direcció de Jau-
me Sala, interpretaran un progra-

ma variat, amb música clàssica, 
lleugera i tradicionals de Nadal. 

Així doncs, el concert comença-
rà amb “Chaconne in F per a orgue” 
del compositor barroc alemany 
J.K.F. Fischer, per tal de seguir amb 
peces d’Audrey Snyder, Josu Elber-
din,  Teddy Geiger, Adele,  Justin 
Hurwitz,  Harry Wessman i altres, 
algunes cantades en anglès i altres  
en adaptacions catalanes. Entre 
aquestes, les populars nadales “El 
noi de la mare”, “Santa nit” i “El ra-
badà”, amb arranjaments de John 
Rutter, les dues primeres, i d’Albert 

L’organista Jordi Figueras, en el “Concert de Nadal” del Rotary Club de l’any passat. LLUÍS CLOTET 

Guinovart, la darrera. El concert tin-
drà una durada d’uns seixanta mi-
nuts  aproximadament, i el recinte 
s’obrirà mitja hora abans de l’inici. 

Les entrades tenen un preu de 10 
euros. Aquest any, la recaptació del 
Concert de Nadal del Rotary anirà 
destinada íntegrament al projecte 

INSIEME,  de la Fundació Maria 
Auxiliadora, que té com a objectiu 
la inserció sociolaboral de persones 
amb risc d’exclusió social. 

b r e u s

Els trens circulen 
avui a la maqueta 
del mNACTEC 
Amb motiu  de la Jornada 
Europea del Modelisme 
Ferroviari, un grup de socis 
del Club Ferroviari de Ter-
rassa farà avui una matinal 
de circulacions especials de 
trens a la maqueta del Mu-
seu de la Ciència i de la Tèc-
nica de Catalunya (mNAC-
TEC). Començarà a dos 
quarts d’onze del matí i es 
desenvoluparà fins  a la 1.30 
de la tarda. La maqueta fer-
roviària del museu fou una 
donació de Joaquim Gili, 
que va ser restaurada pel 
Club Ferroviari de Terrassa. 
La formen quatre-cents me-
tros lineals amb cent canvis 
d’agulla. 

 

El CET visita                 
les sepultures                       
de Vallcàrcara 
En el marc de les seves “Pas-
sejades pel Parc”, el Centre 
Excursionista de Terrassa 
(CET) ha programat per di-
mecres un itinerari de tres 
hores fins a les sepultures de 
Vallcàrcara, al terme de Sant 
Llorenç Savall i molt a prop 
del mas de Salallassera. És 
una necròpolis  de l’Alta 
Edat Mitjana, amb un mí-
nim de vint enterraments. 
Es troben dalt de la carena 
que separa els torrents de 
Salallassera i d’Armengol, 
orientades a llevant, i cober-
tes de vegetació. Lluís Ver-
gés i Solà en parla al seu lli-
bre “Foranies i altres coses 
de Sant Llorenç Savall” 
(1971). Informació i inscrip-
cions en els telèfons 618 27 
00 49 i 619 963 134.
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