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n La reivindicació de la figura de 
Joan Carles Amat (1572-1642), fill 
de Monistrol de Montserrat i au-
tor del primer tractat de guitarra 
del que es té constància a Europa, 

continua per diversos mitjans. El 
darrer és la publicació d’un conte 
infantil -Petita història de Joan 
Carles Amat (Ed. Mediterrània)- 
que ha il·lustrat la reconeguda di-
buixant Pilarín Bayés a partir d’un  
text de Joan Puigdellívol. La inten-
ció dels responsables de l’Associ-
ació Joan Carles Amat és fer un 
acte públic de presentació del lli-
bret durant el proper Sant Jordi. 

Tal i com explica Puigdellívol, 
president de l’associació, «la idea 

d’editar la Petita Història de Joan 
Carles i Amat neix en el context de 
la gestació del Festival Internaci-
onal de Guitarra Joan Carles i 
Amat, que Monistrol de Montser-

rat prepara en tribut al fill predi-
lecte de la vila». El conte vol donar 
a conèixer la vida i la trajectòria 
d’Amat als més petits i és el núme-
ro 330 de la col·lecció amb la que 

Bayés ha tractat la biografia de 
nombroses personalitats del país. 
«Estem davant d’un monistrolenc 
universal, injustament oblidat», 
afegeix Puigdellívol. 

L’any 2022 es compliran 450 
anys del naixement d’Amat, i amb 
aquest horitzó treballa a l’associ-
ació per muntar un Festival Inter-
nacional de Guitarra. En el camí 
cap a la consecució de tal  fita, que 
vol oferir a la vila bagenca un con-
junt de concerts de primer nivell, 
ja s’han dut a terme algunes acti-
vitats com l’itinerari musical del 
maig del 2019 en el que es van po-
der escoltar interpretacions en 
punts emblemàtics de la localitat. 

El conte s’ha finançat amb un  
micromecenatge que va tenir 250 
aportacions, i es pot adquirir a tra-
vés del correu assoc.joancarlesa-
mat@gmail.com.

Un conte de Pilarín 
Bayés divulga la vida 
de Joan Carles Amat

TONI MATA I RIU. MANRESA

u La il·lustradora posa color 
a la biografia del monistrolenc 
que va ser l’autor del primer 
tractat europeu de guitarra

Pilarín Bayés va visitar fa un any Monistrol de Montserrat ARXIU PARTICULAR

n La violació de milers de nenes i 
de dones com a estratègia de nete-
ja ètnica durant la guerra dels Bal-
cans és l’argument que rememora 
l’obra Encara hi ha algú al bosc, 
que es podrà veure al Teatre Naci-
onal de Catalunya entre el 14 de ge-
ner i el 7 de febrer amb la partici-
pació de dues actrius de la Catalu-
nya central, Magda Puig, de Cas-
tellbell i el Vilar, i Judit Farrés, 
d’Igualada. El muntatge, creat per 
Anna Maria Ricart i dirigit per Joan 
Arqué, forma part d’un projecte 
produït per l’associació Cultura i 
Conflicte i el Teatre de l’Aurora 
d’Igualada que també inclou un 
documental, que es va emetre anit 
al programa Sense Ficció de TV3, i 
una instal·lació fotogràfica als es-
pais expositius de l’antiga presó 
Model de Barcelona. 

«La base de les tres potes del 
projecte són les entrevistes que 
vem fer a Bòsnia i Hercegovina en 
els diferents viatges que vem dur a 
terme els membres de Cultura i 
Conflicte», explica Puig, que forma 
part del repartiment de l’obra jun-
tament amb Montse Esteve, Ari-
adna Gil, Erol Ileri, Òscar Muñoz i 
Pep Pascual, a més de Farrés. Tal i 
com apunta Ricart, les paraules 
que van enregistrar als Balcans «les 
diem tal com les van dir, i per la 
seva manera de parlar veiem com 
n’és de dur explicar segons quines 
històries i les trampes que ens posa 
la memòria». 

El novembre de l’any passat es 
van complir 25 anys del final d’una 

guerra durant la qual es calcula 
que del 1992 al 1995 van ser viola-
des entre 25.000 i 50.000 dones. En-
cara hi ha algú al bosc es pregunta 
si, malgrat que ja fa un quart de se-
gle d’aquell horror, per a les super-
vivents i els fills i les filles nascudes 
de les agressions ja s’ha acabat la 
guerra i el malson. 

«No hem anat a burxar ni a cer-
car un to afectat», indica Puig: «ja 
és prou contundent el que va pas-
sar i el que expliquem. Nosaltres 
fem un paper de transmissors i 

transmissores, amb un cert distan-
ciament». Tot el que s’exposa a l’es-
cenari és la realitat del que va suc-
ceir «a només dues hores en avió 
de casa nostra». 

Per aquest motiu, i amb la vo-
luntat d’interpel·lar el públic cata-
là, l’obra mostra el contrast entre 
l’estiu olímpic del 92 i el que s’esta-
va vivint a Bòsnia. Els responsables 
de Cultura i Conflicte volen posar 
de relleu que mentre  a Barcelona 
es comptàvem medalles, els infor-
matius de la televisió  ensenyaven 

imatges de camps de concentració 
i altres barbaritats. 

El director Joan Arqué comen-
ta que si bé el projecte remet a uns 
fets que van tenir lloc a finals del 
segle passat, «ens interpel·len des 
de l’ara», i afegeix que Encara hi ha 
algú al bosc «no és només un dra-
ma perquè hi ha llum i lluita. Elles 
no es consideren víctimes sinó su-
pervivents, i això per nosaltres és 
un exemple de coratge i de com fer 
les coses. És una història de supe-
ració». El muntatge farà parada i 
fonda el divendres 5 de març al Te-
atre Kursaal de Manresa. 

Magda Puig va participar en un 
dels viatges que es van fer a Bòsnia 
i Hercegovina per investigar sobre 
una problemàtica que el Tribunal 
Penal Internacional per a l’ex-Iu-
goslàvia va considerar com a crims 
de guerra i crims contra la huma-
nitat. A més de formar part de 
l’elenc que arriba a la sala petita del 
TNC després d’haver estrenat a 
Igualada i haver realitzat uns 
quants bolos, Puig també s’ha en-
carregat del disseny dels plafons de 
l’exposició i diversos elements grà-
fics del documental. 

Magda Puig, nascuda el 1982 a 
Castellbell i el Vilar, s’ha significat 
al llarg de la seva carrera per una 
inquietud sobre diverses qüestions 
socials que ha traslladat a la seva 
faceta escènica, com el projecte 
Plàcido Mo en el que posa de relleu 
la pobresa que pateix una part de 
la societat. Estrenat a Terrassa el 
2016, es va representar fa uns me-
sos al Lliure de Barcelona.

El TNC porta a escena la memòria de 
les violacions de la guerra dels Balcans
u El muntatge que s’estrena demà, dijous, al Teatre Nacional té en el seu repartiment les actrius Magda Puig, de 
Castellbell i el Vilar, i Judit Farrés, d’Igualada, i dona veu a les dones que van patir l’horror a Bòsnia i Hercegovina
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L’intèrpret bagenca Magda Puig, en un passatge de l’obra que es veurà al TNC O. CASANOVAS/CULTURA I CONFLICTE

El col·lectiu Cultura i 
Conflicte també ha 
produït una instal·lació 
fotogràfica i un film 
documental 
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