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es del final de juny, la vintena
de metres del mur situat a la
cantonada entre el passeig de
Pere III i el carrer Primer de

Maig de Manresa, el que hi ha entre la
xurreria Alba i el quiosc-cafeteria Tòtem,
està decorat amb els missatges que tot de
persones anònimes van deixant en com-
pletar una frase que comença «Abans de
morir vull....» Deixant de banda que, amb
el temps, la cosa ha anat degenerant, pot-
ser és agosarat afirmar que llegint el mur
un es pugui fer una idea de quins són els
desitjos de la societat. Francament, m’ha
semblat que (per la lletra, pel to i, sobre-
tot, pel tipus de desitjos) una part molt
alta dels missatges són d’adolescents o, si
més no, gent força jove. Els qui voldrien
ser feliços –així, sense concretar res més–
guanyen per majoria, però n’hi ha molts
que es conformen amb un viatge o amb
un intercanvi de fluids corporals. Durant
l’estiu, en van parlar el Pep Garcia (en
aquest diari) i l’Anna Vilajosana (al Pou
Digital). Van explicar d’on surt la iniciati-
va i van lloar el projecte.

Sense menystenir-lo, permeteu que

em mostri un xic escèptic amb el resultat.
A mi, sincerament, m’agradaria més veu-
re un mur on, més que no pas la gent
jove, escrivissin desitjos aquells a qui el
temps que queda per viure és objectiva-
ment inferior al temps viscut. És a dir,
persones grans, que són les úniques amb
prou perspectiva per revelar-nos allò que
realment val la pena. Demanar desitjos
quan un té tot el temps del món al davant
és molt fàcil, i és normal que l’autor es
deixi dur per l’ímpetu de l’edat i acabi
fent peticions d’una frivolitat tan bàsica
que, sovint, acostumen a limitar-se a la
satisfacció fisiològica més primària. Fer-
ho, en canvi, quan sabem que el futur –i,
per tant, el temps per acomplir els desit-
jos– se’ns escapa de les mans, porta a pe-
ticions (o, més aviat, lamentacions) més
profundes i sinceres.

La infermera australiana Bronnie Ware
va treballar, durant una colla d’anys, fent
cures pal·liatives a gent que havia decidit
morir a casa. Hi va conviure entre tres i
dotze setmanes, les últimes en la vida
dels pacients. Ware va comprovar que, en
aquelles circumstàncies, l’escala de valors

que mantenim al llarg dels anys canvia de
forma sensible abans de fer el darrer ba-
dall. Segurament, si féssim completar la
frase «Abans de morir vull...» a persones
a qui queden poques setmanes de vida,
apareixerien missatges com «haver estat
fidel a mi mateix, i no a allò que els altres
esperaven de mi», o bé «haver tingut
temps lliure per dedicar a aquells a qui
estimo», o bé «haver expressat els meus
sentiments amb honestedat», o bé «haver
conservat els bons amics», o bé «haver-
me permès ser feliç». Són missatges més
de balanç que d’esperança, i hem de su-
posar que allò que hi apareix és el que re-
alment pot donar sentit a l’existència. Allò
que és cabdal durant una etapa de la nos-
tra vida, passa a tenir una importància
molt relativa quan arriba l’hora de passar
comptes.

Està molt bé marcar-se objectius, per
arrauxats que siguin. Però, no ens enga-
nyem: a les portes de la mort, ningú no es
lamenta de no haver guanyat un premi
Nobel, no haver viatjat a l’altre cap de
món, no haver-se tatuat el cul, haver follat
poc o no haver-ho fet amb segons qui.
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A mi, sincerament, m’agradaria
més veure un mur on, més que 
no pas la gent jove, escrivissin
desitjos aquells a qui el temps 
que queda per viure és
objectivament inferior 
al temps viscut 

HARKET [PROTOCOLO]
Autor i director: Juan Pablo Mendiola.
Intèrpret: Cristina Fernández � Dia:

dijous 25 de setembre. Sala petita
Teatre Kursaal. Manresa  

n dels projectes més ar-
riscats i valents que han
passat per la Sala Petita

del teatre Kursaal de Manresa. Es
tracta de Harket [Protocolo] de la
companyia PanicMap Proyectos
una producció multidisciplinària,
guanyadora del Premi BBVA 2014
de teatre.

El muntatge combina teatre,
dansa, música i videomapping,
en un projecte arriscat però des-
envolupat amb solvència. La pro-
tagonista, Cristina, es va prestar vo-
luntària a un projecte per demos-
trar que, durant un mes, es podia
sobreviure en un búnquer. Durant
aquest mes, va treballar en nous
passos de ball, va analitzar quina
era la situació, els pros i els con-
tres... Però alguna cosa va anar ma-
lament quan s’havien d’obrir les
portes i  fa dos anys que està re-
closa en aquell búnquer amb la
companyia de MAP, un sistema
d’intel·ligència artificial.

Harket [Protocolo] va més enllà
del que mostra. Hi ha una sòlida
base argumental teatral, el mun-
tatge esdevé una metàfora del seu

propi relat i exposa obertament
com les pors i el recel propi, ens
poden acomodar en una postura
de desídia, de manca de voluntat
i de temor infundat. En el fons,
però, no ens enfronta a la realitat:
tot és més senzill o autocom-
plaent. 

La part coreogràfica és el refu-
gi al mateix temps que la lluita de
la protagonista... Por al fracàs? A la
crítica? I el darrer element, el vi-
deomapping, colorista, imaginatiu,
un valor afegit al muntatge però,
del que es podria prescindir to-
talment, simplement per la bona
construcció dramàtica teatralit-
zada portada amb bona escome-
sa per la seva protagonista, Cristi-
na Fernández sota la direcció de
Juan Pablo Mendiola.

Certament, Harket [Protocolo]
és d’aquelles propostes que són ar-
riscades però necessàries en la
renovació dels llenguatges escè-
nics. Potser esdevé una modesta
proposta, però ben treballada i
ben resolta.
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UN PROJECTE ARRISCAT 
RESOLT AMB SOLVÈNCIA

Asumpta Pérez

TEATRE CRÍTICA

La protagonista de «Harket [Protocolo]» és una jove
voluntària que participa en un projecte que investiga la
possibilitat de sobreviure, dos mesos, en un búnquer

El Mercat de Lletres d’Igualada
arriba avui, dissabte, a la seva ter-
cera edició. El Museu de la Pell serà
l’escenari d’un conjunt d’activi-
tats gratuïtes que tenen per ob-
jectiu posar en valor la llengua, la
literatura i la lectura.

A l’interior del museu, concre-
tament a l’Auditori, es faran les pre-
sentacions de llibres, xerrades i lliu-
rament de premis. Al vestíbul, hi
haurà els racons de lectura i l’ex-

posició dedicada a Miquel Martí i
Pol De paraules al vent a La Fà-
brica. A la part exterior, es farà el
mercat de llibres i hi haurà para-
des d’entitats i un espai infantil,
que comptarà amb racons de lec-
tura, tallers, jocs i contes.

Entre els actes programats a
l’Auditori, destaquen les xerrades
l’Aproximació a la poesia de Joan
Vinyoli, amb el poeta i comissari de
l’Any Vinyoli, Jordi Llavina i Con-
versa d’estiu amb Sílvia Soler, au-
tora de L’estiu que comença  i 39+1.
També es faran les presentacions
dels llibres Els set pecats capitals de
la justícia, del jutge Santiago Vidal
i Un home que se’n va, de Vicenç
Villatoro. D’altra banda, es farà el
lliurament de premis del Concurs

de Microcontes i del Concurs de
Poemes d’Amor. A l’adoberia del
Cal Granotes, hi haurà el muntat-
ge poètic i musical Poemes de Mi-
quel Martí i Pol, amb Pep Massa-
na, Adrià Bonjoch i Pep Farrés.

Tast de Scrabble en català
El Servei Local de Català d’Igua-
lada i la Federació Internacional de
Scrabble en català faran un tast
d’aquest joc amb l’objectiu de do-
nar-lo a  conèixer i posar-lo en
pràctica.

El Mercat de les Lletres d’Igua-
lada forma part del programa 3L
Llengua, Literatura, Lectura, im-
pulsat per l’Ajuntament d’Iguala-
da i l’Institut Municipal de Cultu-
ra (IMC).  
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El Museu de la Pell acull
aquest dissabte activitats
per posar en valor la llengua,
la literatura i la lectura



Villatoro, Soler i Llavina participen 
al tercer Mercat de Lletres d’Igualada

EL QUART ENCONTRE D’ART I
NATURA, que organitza el Centre
d’Art Contemporani (CACiS) –el Forn
de la Calç, porta aquest diumenge el
treball efímer d’una quinzena
d’artistes a la Roureda de les Tàpies,
a Calders. Des del 2011, la mostra
d’art efímer, que aquest any adopta
del nom d’Efímera, reuneix les
intervencions d’artistes de diferents
disciplines, en plena natura. Aquest
any, l’encontre pren un sentit
especialment reivindicatiu per la
proximitat de la roureda centenària a
la finca on es vol posar en marxa un
circuit de motocròs. El tret de sortida
a la mostra Efímera es farà avui,
dissabte, a les 7 de la tarda, amb la
inauguració de l’exposisió Herbes...o,
com ho feia Albrecht Dürer?, d’Alèxia
Lleonart.



La mostra d’art
efímer reivindica
les Tàpies
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La intèrpret Cristina Fernández
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