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TRETZE ANYS «l’home just» va ser el debut d’una companyia que des de l’any 2000 es dedica a crear
espectacles per a infants. aquest muntatge, que reflexiona sobre la justícia i sobre la mort, va guanyar el premi
Xarxa-sGae de teatre per a públic infantil i juvenil. Després en van venir vuit més. el desè arriba avui
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«No és segur que ho sigui, però
mereixeria ésser-ho...». Així acaba
el conte de Pere Calders Raspall,
que la companyia igualadina Tea-
tre Nu ha traslladat a escena i que
avui estrena al festival Grec de Bar-
celona, a la Sala Pina Bausch del
Mercat de les Flors. L’obra combi-
na el treball dels actors (Maria
Hervàs i Francesc Mas) amb la
manipulació d’objectes i posa en es-
cena l’univers màgic de Calders
quan es compleixen cent anys del
seu naixement. És la desena pro-

ducció de Teatre Nu, una compa-
nyia que porta ja dotze anys creant
espectacles per al al públic infan-
til. Les funcions seran dijous a les
18h i divendres i dissabte a les 12h
i a les 18h.

L’obra narra la història d’un nen
que perd el seu gos i busca pel seu
voltant alguna cosa que sigui capaç
d’omplir el buit que li ha quedat.
Trobarà en un raspall abandonat el
millor substitut. Segon Víctor Bor-
ràs, director de la companyia, «el
raspall pren vida a través del seu joc
i el nen ho explica a la gent del seu

voltant però ningú no el creu, fins
que aquesta fantasia o realitat s’a-
caba imposant».

Amb aquest espectacle, el Grec
inicia una programació en la qual
busca donar un major protago-
nisme a les funcions per a públic fa-
miliar. I Raspall se suma, també, als
nombrosos actes que s’han pro-
gramat enguany per celebrar l’efe-
mèride de l’escriptor.

Per a Borràs, «Pere Calders pre-
senta una realitat que veus com a
quotidiana però que de cop i volta
s’esberla i alguna cosa diferent o es-

pecial passa i no saps si és veritat o
no». El muntatge es presenta a tra-
vés d’un en que juga i que, a través
del joc, descobreix una realitat
nova, un símil aplicable, segons
Borràs, al teatre: «que juguem per
presentar al públic una realitat di-
ferent, però que també és realitat i
no és mentida». L’escenografia i la
música també prenen importància
en la darrera proposta de Teatre Nu
que ha comptat amb la col·labora-
ció de la il·lustradora Carme Solé i
Vendrell i dels músics Oriol Canals
i Dani Ferrer.  
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Els igualadins Teatre Nu estrenen al
Grec un homenatge a Pere Calders 
El festival s'obre al públic familiar amb «Raspall», que adapta un conte infantil de l’escriptor 

Una escena de l’espectacle que avui s’estrena a la Sala Pina Bausch del Mercat de les Flors
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Pere Calders i Rossinyol (Bar-
celona,  1912-1994). La seva

literatura es caracteritza per una pe-
culiar lògica que governa un món de
ficció on el real i el fantàstic es com-
binen de manera única. L'any 1986
va rebre el Premi d'Honor de les Lle-
tres catalanes i entre les seves obres
destaquen Cròniques de la veritat
oculta (1955), Demà, a les tres de la
matinada (1959), Invasió subtil i al-
tres contes (1978), Aquí descansa
Nevares (1980) i De teves a meves
(1985), entre d'altres. 
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Amb la intenció d’ampliar els tre-
balls desenvolupats en anys ante-
riors a les restes de l’església pre-
romànica de Sant Pere del Puig i de
la torre descoberta l’any passat al
Puig de Sant Pere, ha començat a
Súria la vuitena Campanya d’Ex-
cavació Arqueològica a la zona
de les Guixeres, amb la participa-
ció d’una trentena de persones, la
majoria d’ells alumnes de l’institut
Mig-Món. Les excavacions es du-
ran a terme fins al 13 de juliol.

La campanya és una iniciativa
de l’àrea de Cultura de l’Ajunta-
ment de Súria, amb la col·labora-
ció de l’institut Mig-Món i de la fa-
mília propietària dels terrenys. Els
treballs compten amb l’autoritza-
ció i el suport del Servei d’Ar-
queologia i Paleontologia de la
Generalitat. 

Les Guixeres va ser un impor-
tant nucli d’extracció de guix du-
rant l’edat mitjana. L’excavació
d’enguany forma part d’un pro-
grama més ampli per revitalitzar la
zona com a conjunt arqueològic.
A mitjà termini es pretén fer visi-
table el jaciment, establint-hi un iti-
nerari turístic i cultural que per-
meti explicar l’origen i evolució de
l’espai. Les primeres referències
documentals de l’església de Sant
Pere del Puig daten del segle XI.
Les anteriors edicions van treure
a la llum elements rellevants de
l’estructura del temple, a més de
restes d’eines, de peces de cerà-
mica i de construccions externes. 
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Hi participen una
trentena de persones, la
majoria alumnes de l’institut
Mig-Món de la població



Súria engega fins
al 13 de juliol la
nova campanya
d’excavacions
a les Guixeres

MÚSICA ORIGINÀRIA DEL BRASIL EN UNA CITA GRATUÏTA. El programa
Diversons de l'Obra Social la Caixa aterra a Puigcerdà en col·laboració amb l'Ajuntament
de la localitat per oferir un nou concert, que vol servir per fomentar la integració de les
cultures a través de la música. El grup Gafieira Miúda portarà la seva música originària
del Brasil de manera gratuïta, avui, a 2/4 de 10 del vespre, al pati del Museu Cerdà. El
grup, el formen Ana Rossi (veu solista), Alexis Ortega (trombó), Àlvar Monfort Ferrando
(trompeta i fiscorn), Rodrigo Bezerra (baix elèctric), Jefferson Otto Gonsalves (bateria) i
Ramiro Pinheiro (guitarra). En actiu des del 2009, Gafieira Miúda presenta una petita
orquestra de gafieira (samba) adaptada per transportar l’espectador europeu a
l’univers dels salons de ball brasilers.



Diversons porta a Puigcerdà la música
brasilera amb el grup Gafieira Miúda
aquesta nit al pati del Museu Cerdà
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