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CULTUReS

anresa va celebrar di-
mecres al vespre el Dia
Mundial del Teatre en
un acte obert a tot-

hom i que va ser d’accés gratuït. La
trobada, a la qual van acudir una
vuitantena de persones, va tenir
lloc al bar dels Carlins, que ha es-
tat la seu de l’acte en els darrers deu
anys. La vetllada va consistir en una
trobada informal, amb un am-
bient distès, entre amics. Diverses
formacions van sortir a escena
per mostrar el seu treball i donar
suport a l’art teatral, que avui en dia
no passa precisament pel seu mi-
llor moment. 

Per primera vegada, l’acte no va
ser organitzat únicament pel Ca-
sal Familiar Recreatiu, els Carlins,
sinó per la Coordinadora de grups
de teatre del Bages, el Berguedà i
el Solsonès (que alhora forma part
de la Federació de Grups Amateurs
de Teatre de Catalunya). La sessió
va començar amb la lectura del
manifest del Dia Mundial del Tea-
tre, que aquest any ha escrit el dra-
maturg italià Dario Fo. Posterior-
ment, diversos membres de la co-
ordinadora van interpretar una
sèrie de poemes de Salvador Es-
priu, en commemoració del cen-
tenari del seu naixement. 

Després es van anar succeint
dalt de l’escenari diverses píndo-
les teatrals, tastets d’obres ja re-
presentades darrerament per les
companyies de la Catalunya Cen-
tral o bé que es troben en procés de
treball i altres esquetxos realitzats
especialment per l’ocasió, a l’estil
de la gala Barcelona Aixeca el Teló.
Els encarregats de dur-les a esce-
na van ser actors que es presenta-
ven a títol personal i grups que fan
teatre durant tot l’any.

Aquesta part de la vetllada va co-

mençar amb una escena del mo-
nòleg El bon caçador, de Santiago
Rusiñol, seguit del text El dry mar-
tini, de Maria Aurèlia Capmany.
Després, Anna Bertran va presen-
tar una escena de Sara i Eleonora,
de Carles Batlle, un muntatge di-
rigit per Adrià Mas que es podrà
veure el proper mes de juny al tea-
tre dels Carlins. També es va re-
presentar una escena de teatre de
l’absurd de l’obra Tafalitats, de
Karl Valentin, i els alumnes de
l’escola Manresa Teatre Musical
van posar el punt musical a la nit
amb una escena del muntatge
Mary Poppins, que el grup va re-
presentar l’estiu passat.

Els tastets teatrals van acabar
amb una escena escrita per Agus-
tí Franch que va preparar el grup

dels Carlins pel cicle de promoció
de la lectura Tocats de lletra. Van
tancar la ronda d’actuacions de la
vetllada, amb  molt d’humor, els jo-
ves integrants del grup Set de Mà-
gia, de Sant Vicenç de Castellet. 

Per cloure l’acte, es va llegir un
manifest propi de la Coordinado-
ra de grups de teatre, escrit per Jo-

sep Maria Simon, i que va llegir
Pere Canton, en què es va reivin-
dicar el paper de teatre en la so-
cietat actual, que, lluny de ser un
luxe, és necessari per fer que el país
funcioni amb força. La cultura i el
teatre, en concret, no passen el seu
millor moment: la baixada de sub-
vencions i la pujada de l’IVA al 21%
als productes culturals són dues
mesures han fet que hi hagi una
davallada considerable d’espec-
tadors.

En un context eminentment
negatiu, aquest acte, carregat de
modèstia i senzillesa, va permetre
prendre el pols a l’escena teatral de
la comarca, que es va mostrar po-
tent i molt variada. Per moltes di-
ficultats que hi hagi, no es deixa-
rà mai de fer teatre. 
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El teatre de la Catalunya Central posa
en relleu la seva vitalitat als Carlins

La Coordinadora del Bages, el Berguedà i el Solsonès va celebrar el dia mundial a Manresa
amb una vetllada en què es van representar fragments d’obres davant uns vuitanta assistents


La vetllada es va iniciar amb
la lectura del manifest escrit
per Dario Fo i es va cloure
amb un de la coordinadora

Els joves artistes del grup Set
de Màgia de Sant Vicenç de
Castellet van tancar la ronda
d’actuacions amb molt humor

El veterà actor britànic Richard
Griffiths, un dels intèrprets de la
popular saga del mag juvenil Har-
ry Potter va morir dijous als 65
anys a causa de les complicacions
derivades d’una operació coro-
nària, segons va informar ahir la
cadena BBC. Griffiths va traspas-
sar a l’Hospital Universitari de
Coventry i Warwickshire.

Al llarg de la seva carrera, Grif-
fiths va fer cine, televisió i teatre,
i va rebre els premis Tony i Olivier.
La interpretació per la qual més
se’l coneix és la de Vernon Durs-
ley a  las pel·lícules de Harry Pot-
ter i el d’Uncle Monty a Withnail
And I. El 2008, l’actor va ser con-
decorat  amb un OBE (Orde de
l’Imperi britànic) en la llista d’ho-
nors que concedeix cada any la
reina Elisabet II per la seva con-
tribució artística. L’actor Daniel
Radcliffe, que va donar vida al
mag Potter, va ressaltar ahir el
«valor i l’humor» que feien del tre-
ball amb Griffiths «un plaer» en els
rodatges. «La seva presència en
qualsevol sala feia que el lloc fos
el doble de divertit i intel·ligent. Em
sento orgullós de dir que el vaig co-
nèixer», va afirmar Radcliffe.
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Mor als 65 anys
Richard Griffiths,
conegut pel seu
paper a la saga
de Harry Potter 

o sabria dir què és el que m’ha
agradat més de Climent (Ams-
terdam), la novel·la que, al cap
d’una colla d’anys de poca pro-

ducció, retorna Josep Maria Fonalleras a la
primera divisió de la literatura catalana.

No sabria dir si són les reflexions, pro-
fundes i planeres, sobre el procés de creació
artística, sobre la transcendència de l’acte
creatiu, sobre la dificultat de transmetre
«una mica d’ànima més enllà de les parau-
les», sobre si «només es pot escriure si pen-
ses que allò que escrius és imprescindible»,
sobre «la mort com a nucli de la creació».

No sabria dir si és el tractament del llen-
guatge, on la varietat d’estils associada a la
diversitat de veus fa que es vagi de l’intens
lirisme d’alguns passatges intimistes a l’ora-
litat versemblant dels diàlegs.

No sabria dir si és la trama, deliberada-
ment amagada rere una estructura d’apa-
rença anàrquica. Com el pintor que, quan

té el quadre fet, es dedica a desdibuixar-lo
(«abans no era una obra mestra i tampoc
no ho va ser després, però em vaig fixar en
la seva energia, en la voluntat d’anar més
enllà»). La trama de Climent s’entrelluca
entre textos i imatges i surt a la superfície
d’una forma nítida enmig d’un trencaclos-
ques de fragments desgavellats. Una trama
on es creuen diverses històries: la de Cli-
ment, un cas particular d’escriptor que no
escriu (un Bartleby, en diria Vila-Matas,
inspirat per Melville), que ha mort i ha dei-
xat una calaixera on havia recollit material
per a una novel·la que mai no arribava a es-
criure; la del narrador a qui els amics de
Climent encarreguen que s’ocupi de la
«puta calaixera» de plàstic, plena de mate-
rial caòtic (papers, llibres, llibretes, fotos,
dietaris, bitllets de tren, entrades...) i provi
de reconstruir la novel·la inacabada o, si
més no, ho endreci; i la història que Cli-
ment estava construint, la de Sebastià, un

pintor obsessionat, com el suís Hodler, a
pintar l’agonia de l’estimada abans que
aquesta es mori. Una trama que acaba es-
devenint un joc de miralls on els personat-
ges arriben a confondre’s.

No sabria dir si és el tractament que Fo-
nalleras fa del tema de la mort. Juntament
amb l’amor (i allò que els francesos en di-
rien «amistat amorosa»), la mort és el gran
tema de Climent; i l’obsessió dels personat-
ges principals: «la mort com a nucli de la
creació», el desig d’anar més enllà («Al di
là») gràcies a la creació artística.

El cas és que, no sabria dir amb exactitud
per què, però Climent m’ha resultat una lec-
tura estimulant, que traspua honestedat
creativa i gust pel detall, i que no puc deixar
de recomanar a tothom qui vulgui viure
una experiència literària d’alt voltatge que
convida a reflexionar sobre la lluita de l’art
contra la mort i reivindica la força humanit-
zadora de la creació artística.
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LLETRA DE BATALLA

L’autor torna a la primera divisió
de la literatura catalana amb una
obra de reflexions sobre el procés
de creació i la seva transcendència

Actors del grup de teatre dels Carlins, durant una de les seves intervencions
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Griffiths, en una foto del 2007
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