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ART

Un artista manresà demandarà l’Ajuntament
per haver «destruït» l’any 2003 una obra seva
R SUSANA PAZ
R Manresa

L’artista manresà Marc Antoni
Malagarriga demandarà l’Ajuntament de Manresa per haver
llençat a les escombraries una
obra en forma de cal·ligrama gegant (7 x 20 metres), titulada Trepitjant poesia, que es va instal·lar
al terra de la Plana de l’Om el 24
de maig del 2003 i que, dos dies
després, havia «desaparegut». Segons va explicar l’artista a aquest
diari (vegeu Regió7 de l’11 de
juny), el matí del 26 de maig, el
servei municipal de neteja «va
destruir i llençar a les escombraries» l’obra «sense autorització dels
autors; en cap cas no estava fixat
quan s’havia de desmuntar».
El 4 de juny del mateix any, Malagarriga va interposar un recurs
administratiu davant del consistori manresà per reclamar una indemnització «pel cost de producció i danys morals» d’un import
aproximat de 24.500 euros. La
resposta a aquesta reclamació
administrativa ha arribat ara i
consisteix en una «resolució negativa» per part de l’Ajuntament.
L’artista i els coautors de la instal·lació (Montserrat Galobardes, Eva Llamas, Ramon Riu,Toni Romero i Joan Vinuesa) han
decidit portar aquest cas, abans
del 27 de febrer, al Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona
per intentar,explica Malagarriga,
«corregir aquest acte», que qualifiquen de «vandalisme municipal». La desestimació de la seva
sol·licitud es basa, segons diu la
resolució de l’Ajuntament, en la
«presumpció tàcita del caràcter
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‘IN MEMORIAM’

Adéu a un actor,
a un amic
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Instal·lació de Marc Antoni Malagarriga, al terra de la Plana de l’Om, el 24 de maig del 2003. El 26 ja no hi era

efímer» de la instal·lació. Però
Malagarriga explica que ells no
discuteixen si l’obra era efímera
o no, ni qui la va treure, sinó el fet
que «es va destruir i llençar».
Malagarriga diu que ja «ens esperàvem aquesta resposta» i que
ara l’únic camí és o renunciar-hi o
demandar l’Ajuntament. Segons
argumenta Malagarriga,el recurs
administratiu deixava clara «la
nostra voluntat de renunciar a la
indemnització econòmica a canvi
d’arribar a un acord amb l’Ajuntament per tornar a produir una
obra de dimensions similars a la
ciutat com a compensació». Es
tractava, diu Malagarriga, «de
parlar cara a cara amb els responsables polítics, Ramon Fontdevila,
regidor de Cultura, i Montserrat
Selga, regidora de Medi Ambient».

Josep Maria Tatjé (‘Mia’)

DOCUMENTACIÓ

Una obra de 12.000 euros
La instal·lació Trepitjant poesia es va fer amb motiu de la
presentació en societat de l’associació per a la promoció de
les arts contemporànies Ictineu, el 24 de maig. La instal·lació de Malagarriga contenia una quarantena de poemes
de sis autors, i havia tingut la
col·laboració de poetes i fotògrafs. El cost de producció era
de 12.000 euros, finançat per
Llum i Color i Sarrió. Malagarriga va explicar a aquest diari l’11 de juny del 2003 que
«havíem demanat tots els per-

misos necessaris per fer la instal·lació i en cap cas no estava
fixat quan s’havia de desmuntar». En veure que el cal·ligrama havia «desaparegut» es
va adreçar a la regidoria de
Cultura «per demanar què havia passat i recuperar l’obra».
Finalment, un dels tècnics de
Cultura li va confirmar que «la
instal·lació havia anat a parar a
les escombraries». Dies més
tard va rebre una carta de
Montserrat Selga i Ramon
Fontdevila «disculpant-se però
eludint tota responsabilitat».

oldria des d’aquestes
quatre ratlles fer un petit
homenatge en nom propi i de tot el grup teatral L’Espantall i el Petit Espantall i, alhora, acomiadar-nos d’un molt
bon amic i company de teatre,
Joan Trench Santamaria.
El meu record va molt més
enllà de les taules d’un teatre;
passen per la memòria el munt
de personatges que l’amic Joan
ha interpretat al llarg de la seva
vida; un gran actor secundari
que no necessitava un gran paper aconseguir que els seus personatges tinguessin aquell
dring, aquella essència que deixen les gotes de perfum.
Ara,però,la vida li ha donat el
paper de protagonista i en la seva última actuació el seu mutis
per al foro ha estat definitiu.Però aquell petit i alhora gran actor podrà lliurar la seva pell de
llop al dimoni, ja que l’ànima ja
l’haurà lliurat a aquell infantó a
qui durant anys en els Pastorets, en el seu paper de Jetsè,
portava pa de crostó.
Ara Joan no marxaràs com tu
deies, amb Trench; la teva màquina ha arribat a l’última estació, la del bon repòs, i hi gaudiràs de la companyia dels familiars, amics i companys que t’han
precedit, i podràs seure i descansar i fer d’escoltador, com a
Els savis de Vilatrista, i des d’allà dalt miraràs com fem comèdia des d’aquí baix.
En nom del grup teatral L’Espantall i del Petit Espantall, encara que no sigui escaient, que
allà dalt tinguis molta merda,
amic Joan.

CINEMA
A. G.

Tretze joves participen en
el càsting del llargmetratge
sobre el riu Llobregat
R A. GORCHS/Sant Jordi de Cercs

Alguns amb nervis, altres sense,
però, sobretot, amb ganes de poder participar en el llargmetratge
sobre el riu Llobregat –de nom
Aqua– que està preparant la productora Quimelca, tal com va
avançar l’edició de Regió7 d’ahir.
Així es sentien els tretze nois i
noies d’entre 13 i 15 anys, tots de
Cercs, que van acudir al càsting
que va tenir lloc ahir a la tarda al
centre de dia de Sant Jordi de
Cercs, amb l’objectiu de ser escollits per poder intervenir en la
producció cinematogràfica.
El càsting va començar puntualment a les 6 de la tarda. Un a
un, els nois i noies van anar passant per davant d’una càmera sota l’atenta mirada del director del
documental, Manel Almiñana, i
del productor, Jordi Domingo.
Els aspirants a actors i figurants

van explicar les seves aficions i, a
més a més, van llegir un fragment
que els van facilitar.
El càsting es va convocar per
trobar una quinzena de figurants
i dos actors per a una seqüència
que tindrà la presa de la Baells,
les profunditats del pantà i la desapareguda població de Sant Salvador de la Vedella com a escenaris protagonistes. «En comptes
d’agafar actors, hem preferit buscar gent que tingui relació amb el
territori seguint una mica l’esperit
del documental», va explicar ahir
el director de la producció, el
qual va afegir que «la disposició
dels berguedans és fantàstica».
Després del càsting, el productor i el director estudiaran les
propostes. Si encara necessiten
més figurants, és possible que
convoquin un nou càsting,que en
aquesta ocasió es faria a Berga.

LA TORNA

Un homenatge
per potenciar
l’autoestima
Rosa Serra, directora del
Museu de les Mines de Sant
Corneli de Cercs, va explicar que el film pot ser «un
homenatge al riu Llobregat»,
un patrimoni que la gent
que el viu dia a dia no valora
prou. «Crec que al Berguedà
hem d’estar contents que algú de fora valori els nostres
actius i hi vegi potencialitats.
Això ens pot servir per guanyar autoestima, perquè ens
falta una mica de confiança
en les coses que tenim». Serra va destacar que fer una
pel·lícula «suposo que no ha
estat fàcil» i va lloar que la
producció destaqui diferents aspectes de la comarca, com la revolta minaire
del 1932 a l’alt Llobregat.
El director (a la dreta) i un dels participants durant el càsting, ahir

