
1EL BRUC AMB LA CULTURA | Butlletí Informatiu 22 | Setembre 2022

22 BUTLLETÍ INFORMATIU
Setembre 2022

Fo
to

: M
ar

tin
a 

D
ur

an
 i 

G
in

é 
“R

ef
ug

i e
n 

ve
rd

” 
(2

0
2

2
)

M’he despullat del tot,
he llençat els meus joiells,
les meves robes. Ara camino nua
dins el meu cos que és únic.

Montserrat Abelló
De foc a les mans (1986)



2

El passat 10 de febrer d’aquest 2022 ens va 
deixar Na Maria Antònia Oliver, sens dubte un 
dels grans referents de la nostra literatura (Es-
criptora, guionista i traductora). Entre d’altres 
reconeixements, compta amb el Premi d’Honor 
de les Lletres Catalanes (2016) i la Creu de Sant 
Jordi (2007). Nascuda a Manacor el 1946, el 
1969 es trasllada a Barcelona on s’hi instal·la 
junt amb el seu marit, Jaume Fuster (Barcelona 
1945-1998) i on publica a Club Editor, el 1970, 
amb un gran èxit de crítica, la seva primera no-
vel·la Crònica d’un mig estiu, amb l’aval de Llo-
renç Vilallonga (en paraules d’aquest: «una peti-
ta obra mestra»).

Ofèlia Dracs
Juntament amb el seu marit, passà a formar part 
de l’anomenada Generació dels Setanta de la li-
teratura catalana, encapçalada per Terenci Moix 

i Baltasar Porcel. Dins d’aquesta generació, un 
col·lectiu d’escriptors es proposà continuar amb 
la tasca de bastir una literatura pròpia, sòlida i 
multidisciplinar, considerant-se hereva de la ge-
neració anterior (Rodoreda, Maria Aurèlia Cap-
many o Joan Perucho com a referents, segons la 
pròpia Oliver).

Amb aquest objectiu, una sèrie d’escrip-
tors, entre els quals a més d’Oliver i Fuster 
hi podem comptar Joan Rendé, Joaquim 
Carbó, Jaume Cabré, Vicenç Villatoro, 
Margarida Aritzeta, Quim Monzó o Car-
me Riera, creen el col·lectiu Ofèlia 
Dracs, amb el que guanyen el premi 
La Sonrisa Vertical de 1979 amb el 
recull de contes a diverses mans Deu 
pometes té el pomer. Els anys poste-
riors, i sent fidels a la voluntat d’explorar 

Mor Maria-Antònia Oliver,
Dama del crim catalana
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tots els gèneres possibles, repeteixen la 
fórmula i publiquen Lovecraft, lovecraft 
(terror; 1980), Negra i consentida (gène-
re negre; 1983) o Essa. Efa (ciència fic-
ció; 1985).
 

Lònia Guiu
És precisament a Negra i consentida, on apareix 
per primer cop el personatge de Na Lònia Guiu 
(Apolònia), al conte «On ets Mònica?», un relat 
de tot just trenta pàgines que va tenir molt bona 
acceptació per part dels lectors i de la crítica, fet 
que la va animar a desenvolupar més el perso-
natge. 
Apareix doncs la primera “detectiva” 
de la literatura catalana.

Begoña Méndez, en un article per al digital de 
cultura Núvol el 2017 defineix molt bé la Lònia 
Guiu: Aquest és el context on es mou Lònia Guiu, 
la meva heroïna preferida de tots els temps. Vaig 
descobrir-la d’adolescent i va enamorar-me tot 
d’una per la seva força icònica i perquè és un 
personatge entranyable; no és l’alter ego de la 
seva creadora, però sí està feta de la seva sang i 
del seu fetge, i per això traspua vida i veritat. És 
malparlada i eixerida, hipersensible, abstèmia i 
vegetariana; tot i això, si està trista s’engata, i és 
ben capaç de fotre’s un conill amb ceba si està 
emprenyada. Col·lecciona pintallavis i és una 
conductora temerària: adora el trànsit caòtic de 
Barcelona però odia menar per l’ordenada Aus-
tràlia. És pacifista i no du mai pistola, però sap 
etzibar mastegots quan és necessari. Ella, sense 
saber-ho, és l’encarnació del feminisme: norma-
litza la dona com a individu d’acció i com a sub-
jecte que ocupa i intervé en l’espai públic.
 

El cànon del gènere negre català
Els dos precursors del gènere negre en català 
són sens dubte Rafael Tasis (Barcelona 1906 - 
París 1966) i Manuel de Pedrolo (L’Aranyó 1918 
- Barcelona 1990). Aquest darrer, fortament in-
fluenciat per la novel·la Hard boiled americana, 
de la qual era traductor, es fixà l’objectiu de crear 
un vocabulari adient en català per traslladar la 
duresa i marginalitat de les temàtiques d’aquest 
gènere als lectors catalans. Aquesta tasca és la 
que continuaran els altres tres grans referents, 
que ja hem anomenat i que formen part de la 
generació dels Setanta: Maria Antònia Oliver, 

Jaume Fuster i Margarida Aritzeta. Aquest cànon 
composat de cinc autors, caldria probablement 
ampliar-lo a vuit, amb el permís de Manuel Váz-
quez Montalbán, Andreu Martín i Ferran Torrent.
 

Dama del Crim
Sens dubte, doncs, parlem d’un dels 
grans referents del gènere negre en 
català, i això, tot i haver escrit (a més 
del relat ja comentat) tan sols tres lli-
bres: Estudi en lila (1985), Antípodes 
(1988) i El sol que fa l’ànec (1994), tots 
ells publicats a la col·lecció La Negra 
de l’editorial La Magrana.

És curiós conèixer com aquesta escriptora va 
conèixer el gènere i quins referents té; a l’entre-
vista esmentada abans per al setmanari El Temps, 
Oliver diu: Mon pare tenia llibres d’Agatha Chris-
tie, jo en vaig llegir un però no em va agradar. 
No vaig tornar a llegir-ne cap, de novel·la de mis-
teri o d’intriga. Ja casada amb en Jaume, però, 
ell em va dir que si no llegia almenys el Dashiell 
Hammet es divorciaria de mi! El vaig llegir i em va 
encantar. La novel·la negra dóna unes eines per 
mirar la societat d’una manera especial. A més, 
és un tipus de literatura que no et permet anar-
te’n per les bardisses, has d’anar al gra, has de 
dir les coses com són o com les veus.

Ens ha deixat, doncs, una de les grans 
del gènere negre, però sobretot ens ha 
deixat una persona amb una gran huma-
nitat i amb una gran estima per la nostra 
literatura i la nostra nació. 

L’escriptor Joan-Lluís Lluís en va fer una petita 
glosa: «Era brillant, sagaç, indomable. I jo estic 
trist».

Webgrafia
https://www.eltemps.cat/article/16279/entrevista-ma-
ria-antonia-oliver
https://www.catorze.cat/biblioteca/canvi-de-cor-175273/
https://www.nuvol.com/llibres/honors-per-a-maria-anto-
nia-oliver-235501
https://www.nuvol.com/llibres/negra-catalana-i-margi-
nal-antipodes-de-maria-antonia-oliver-43394
https://www.nuvol.com/llibres/quatre-dies-amb-na-maria-
antonia-oliver-33320
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TERRES MORTES
El Jurat ha valorat:
«Una escriptura culta, rica en mati-
sos, d’una enorme qualitat i riquesa, 
i d’una maduresa sorprenent, que 
converteix aquesta novel·la en un 
gran llibre. Una habilitat excepcional 
per a la construcció de personat-
ges, que sense necessitat d’explici-
tar-ho, per al·lusions, ens presenta 
personatges amorals, descarnats 
i desesperançats, que conviden a 
l’empatia i a partir d’ella a la reflexió. 
Una quantitat i qualitat de personat-
ges, sempre al servei de la història, i 
que permet a l’autora plantejar mol-
tes qüestions. Una lectura agraïda i 
àgil pel que fa a l’estil, però incòmo-
da i exigent pel que fa al contingut; 
una lectura que “deixa residu”. Una 
trama impactant i tremendament 
provocadora. Una novel·la en defini-
tiva que ens fa transitar per la foscor, 
la tristesa i la amoralitat, fins a qües-
tionar-nos la raça humana.»

El Club de Lectura de Novel·la Negra «El Bruc Noir», amb seu a la Biblioteca Verge 
de Montserrat del Bruc, ha atorgat el 1er Premi Bruc Noir a la millor novel·la ne-
gra escrita i publicada en català al llarg de l’any 2021.

El jurat, composat per vuit membres del Club de Lectura, reunit el dia 7 de juny de 
2022, després de les corresponents deliberacions, va decidir atorgar el premi a la 
novel·la Terres mortes de Núria Bendicho Giró, editada per l’editorial Anagrama.

Tanmateix, per la seva qualitat, el Jurat va decidir donar un Accèssit a la novel·la 
Els culpables de Marc Quintana, editada per Angle Editorial.

Premi El Bruc Noir
de novel·la negra 2022

ELS CULPABLES
El Jurat ha valorat:
«Un estil narratiu innovador, atrevit i 
directe, amb un vocabulari ric i amb 
un gust excel·lent per les descrip-
cions dels entorns i els paisatges, i 
un accent especial en un anecdota-
ri molt poderós. Una literatura rica 
i exigent sense ser arcaica o im-
postada. El joc amb la veu interior, 
que permet a l’autor impulsar la 
història i multiplicar-la. Uns diàlegs 
durs, però que alhora deixen entre-
veure-hi tendresa i moltes contra-
diccions. Un personatge principal, 
el “Tallaferro”, molt ben construït, 
creïble, versemblant, ric i coherent 
en la seves contradiccions, que ge-
nera empatia. Uns personatges que 
no creuen en la justícia, però sí en la 
venjança (que és la seva cosina ger-
mana). Una trama molt negra, ben 
construïda i amb un desenllaç molt 
ben trobat, sorprenent i impactant, 
que deixa molt bon gust de boca.»

Entrega dels premis, amb els dos premiats (Núria Ben-
dicho Giró i Marc Quintana), en format de taula rodona. 
Us animem a llegir els llibres abans d’aquell dia i participar 
a l’acte amb les vostres preguntes als autors.

Text d’Enric Canela

22
octubre

18:30h
Can Casas
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Inaugurem el nostre club 
de lectura de tardor per 
encarar la tornada amb 
ganes. Començarem amb 
dos llibres actuals.

D’entrada la primera novel·la 
de Carlota Gurt, Sola, pu-
blicada el setembre del 2021, 
després d’haver escrit un re-
cull de contes, Cavalcarem 
tota la nit (Edicions Proa), que 
va obtenir el  Premi Mercè Ro-
doreda 2019, i que també us 
recomanem.
En aquest llibre acompanyem 
a la Mei, la protagonista, en 
la seva solitud que la precipita 
cap a una animalitat de la qual 
la majoria ens n’escapem per 
la xarxa social que ens sosté. 

El proper llibre que llegirem és 
La drecera, de Miquel Mar-
tin. Un llibre que pot semblar 
senzill perquè està explicat des 
del punt de vista d’un nen, però 
no ho és gens! Posa en relleu 
les contradiccions, les pors i 
les incoherències dels adults.

Club de lectura

Club de lectura
Sola, de Carlota Gurt*
Amb la presència de 
l’autora

Club de lectura
La drecera, de           
Miquel Martin*
Amb la presència de l’autor

15
setembre

18:00h
Biblioteca
del Bruc

15
desembre

18:00h
Biblioteca
del Bruc

* Informació i inscripcions a la biblioteca o al correu b.bruc.vm@diba.cat

Col·laboren:

Té raó, el món és 
una mica borrós, però 
m’agrada més així; ara 
mateix, la nitidesa és 
massa esmolada.

Carlota Gurt
Sola
Edicions Proa (2021)
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Hi ha prevista l’exposició de la 
jove Salmina Cuesta García, a 
la sala Montserrat Font de la 
Biblioteca del Bruc, del 5 al 
19 de novembre, amb la seva 
col·lecció de cares de retrats 
de gent gran del Bruc. El dis-
sabte 5 de novembre a les 
12 del migdia s’inaugura 
l’exposició. 

Uns retrats que anà fent, amb 
el seu mòbil en un passeig pel 
carrer, a unes quantes perso-
nes grans que es va anar tro-
bant una tarda d’estiu. Ella 
a casa seva ha treballat ba-
sant-se en aquestes imatges 
plasmant sobre el paper el seu 
punt de vista.

Retrats de 
la Salmina 
Cuesta

Exposició Retrats de la 
Salmina Cuesta García
Sala Montserrat Font
Biblioteca del Bruc

5 al 19
novembre

Biblioteca
del Bruc
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Diuen els estudiosos que les primeres grans civilit-
zacions van néixer al mateix moment en què apareix 
l’agricultura i l’art de treballar la terra. 

Mesopotàmia, els assiris, els perses i d’altres prolife-
ren en un lloc que quan jo estudiava de petit l’hi deien 
«el creciente fértil». Miraves el mapa i tot era marró. 
Ara ens diuen que el pròxim orient és un desert. Quan 
els primers europeus van arribar a les Amèriques, s’hi 
van trobar unes praderies amb herbades que feien 
més de dos metres d’alt i d’un dit de gruix. Després 
de cinc-cents anys de practicar-hi l’agricultura ara ja 
també s’estan convertint en un desert.

Us en podria explicar més, però em sembla que 
l’exemple més bo és el que veuen els nostres ulls 
cada dia. Mai us heu preguntat per què els mar-
ges del camps sempre estan plens d’herbes al-
tes i joioses, per què els boscos són tan fèrtils 
o per què les pastures permanents són el gran 
reservori de carboni sota el terra?

Podríem deduir de tot això que el sòl no li agrada que 
el treballin? Si reflexionem una mica sobre els orígens 
de l’agricultura veiem que apareix, conjuntament 
amb el sedentarisme. L’home s’estableix i comença 
el control de la societat, neixen els poders i les pri-
meres grans civilitzacions. Les cultures. Fins llavors, 
els habitants del planeta eren lliures. Putejats, però 
lliures... Des d’aleshores sempre hi ha algú que mana 
més que els altres. Una bona manera de tenir poder 
es tenir el control de l’alimentació, de l’agricultura... 
Llavors em pregunto, si canviem la cultura podrem 
tornar a ser lliures?

De l’11 al 25 de juny, en Jaume Creus,  
poeta i traductor de rus, txec, alemany i ita-
lià i veí de Collbató, va exposar a la Bibliote-
ca, a la sala Montserrat Font, els seus olis, 
dins la col·lecció, “Ales de papallona”.

Unes teles molt coloristes que reproduïen 
fragments dels molt diversos motius de les 
ales de les papallones. Verdaderes abstrac-
cions sorgides de l’observació detallada, 
que en Jaume plasmava en les seves teles, 
realment suggerents. 

Jaume Creus ens va llegir algun dels seus 
poemes. Us en deixem un relacionat amb la 
crisi migratòria i les morts al Mediterrani.

La cutura de la terra 
(Agri-cultura)

Ales de 
papallona

Text de La vedella negra
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Mar de marbre

Llosa de marbre, làpida anònima,
ja pots ser ampla, plana i calma,

mai no podràs portar inscrits els noms 
de tots aquells que dus al ventre morts,

no els pariràs de nou, no els veuràs riure,
no en sentiràs l’escalf que els feia viure
abans que fredament els abracessis tu.

Jaume Creus
Collbató, 19-VIII-18
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La pregunta que encapçala aquest escrit és un 
clàssic en el meu entorn quan descobreixen 
que visc al Bruc. Alguns troben la referència 
del Bruc en l’hotel que porta el mateix nom, 
d’altres recorden el Timbaler del Bruc com 
una figura popular, i quasi tota la resta no sap 
ni on para. És doncs estrany que al Bruc hagi 
trobat el meu lloc? Us arriba la fibra? Compteu 
amb supermercat o farmàcia? Hi ha escola? 
Són algunes de les preguntes posteriors que 
en to de sorna fan algunes amistats. Doncs sí, 
al Bruc tenim supermercat, escola, fibra per a 
qui la vulgui i moltes altres coses. Quines, per 
exemple?

Algunes coses són intangibles, difícils de 
quantificar i, en una societat líquida com la 
descriu Bauman, potser tenen un nul rèdit 
econòmic. El fet d’estar als peus de la muntanya 
de Montserrat i envoltats de natura n’hauria 
de ser suficient, però parlo d’alguna cosa més 
complexa i menys visible. Parlo de la possibilitat 
que la farmacèutica del poble et conegui pel nom 
i recordi el medicament que prens; també de la 
possibilitat de trobar-te el lampista que arregla 
els desperfectes a casa fent de personatge de 
Woody Allen en una obra de teatre amateur al 
poble, o d’enviar-li un whatsapp a la cartera per 
avisar que no hi serem aquell dia per rebre una 
carta. També parlo de trobar-te l’alcaldessa al 
carrer i poder xerrar de les coses, de veure la 
senyora Maria escombrant diàriament el seu 
tros de carrer o de veure el seu home, en Carlos, 
cremant el rom al concert de les havaneres durant 
la Festa Major. És tenir la tranquil·litat de trucar 
a la porta de la Montserrat, amb qui compartim 

club de lectura, i demanar-li un favor. O trobar-
te el Pere, que fa un dels millors embotits del 
poble, i acabar xerrant amb la Rafi, la seva dona. 
És anar a passejar per les vinyes i reconèixer les 
persones. Saber qui llaura els camps d’oliveres 
i qui ha perdut enguany la vinya. És també tenir 
la tranquil·litat que els nens poden anar sols 
pel poble perquè tothom els coneix, o saber-
se en una espècie de tribu comunitària quan 
la pedregada afecta teulades, camps, cotxes i 
persones. 

I no acabaria mai de relatar els intangibles del 
Bruc. De tangibles també en tenim. M’aventuro a 
indicar que el Bruc segur podria ostentar alguna 
categoria rècord en quantitat d’associacions i 
grups per habitant dels pobles de Catalunya. 
Comptem amb nombrosos clubs de lectura 
vinculats a la biblioteca, i un altre club de 
lectura sobre novel·la negra, «El Bruc Noir», 
que inclús ha comptat en alguna ocasió amb la 
participació online d’autors prestigiosos com 
en Petros Markaris. Pots sentir a dos minuts a 
peu al Quartet Gerhard, The Sey Sisters o La 
Locomotora Negra. Pots formar part d’una de 
les festes més emblemàtiques i populars de 
la comarca, com és el Timbaler del Bruc, o fer 
escacs, música, dansa, pilates i escoltar poesia 
al Casal, la piscina o a Can Casas.

En definitiva, el Bruc és moltes coses. Una 
llar, un paisatge, una essència, una tradició. 
Això sí, si us citen a una hora determinada, 
paciència! La puntualitat bruquetana no entén 
de temporalitats clàssiques!

Com és que vius al Bruc?
Text de Glòria Barrete
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El problema que té la 
filosofia és que és tan poc 
funcional quan surts de l’aula!

Woody Allen 
Déu i altres peces (2000)
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Us deixem una petita biografia basada en els ar-
ticles publicats a la Revista d’Igualada núm. 31 
de l’abril del 2009, a càrrec d’Isidre Surroca; 
els articles publicats per Antoni Dalmau també a 
la Revista d’Igualada números 43 de l’abril del 
2013 i 62 de setembre del 2019. Consultables 
a: https://www.revistaigualada.cat/. També s’ha 
fet servir com a font d’informació la biografia que 
en va fer la Fundació Josep Irla l’abril del 2019, 
i que podeu trobar a: https://irla.cat/publica-
cions/yarza-primera-alcaldessa-catalunya/.      
I finalment a la última edició del Festival Zoom 
d’Igualada s’ha estrenat el documental “Doña 
Nati” dirigit per Òscar López.

La família de Natividad Yarza (Valladolid 24-12-
1872) a causa de la feina del pare, sabater de 
l’exèrcit, es veu obligada a traslladar-se a Bar-
celona el 1877 i per això el seu període formatiu 
el va passar a Catalunya. Entre els anys 1904 i 
1905 estudia magisteri a l’Escuela Normal de 
Maestras d’Osca. I tot seguit, el 1906 ja és pro-
fessora de l’escola de Santa Margarida de Mont-
bui. A partir d’aquí comença un període de canvis 
de destins constants, la majoria a pobles de Ca-
talunya, per acabar el 1930 com a professora de 
l’escola de Bellprat. Aquest periple inicial li dona 
per força un gran coneixement de les mancan-
ces de les escoles rurals i sobretot de la supedi-
tació de la població a l’Església catòlica, fet que 
podria explicar el seu laïcisme militant i constant 
en totes les seves actuacions i discursos. 

A Bellprat no es celebren les eleccions del 12 
d’abril del 1931 perquè segons l’article 29 de 
la llei electoral vigent, quan només es presenta 
una única llista els candidats queden automàti-
cament proclamats. De manera que a Bellprat 
seguia manant l’alcalde Josep Balcells, nome-
nat des de la instauració de la dictadura de Pri-
mo de Rivera. El mes de maig del 1933 el Govern 
de la República i el de la Generalitat modifiquen 
la Llei electoral de manera que els ajuntaments 
on s’ha aplicat l’article 29, seran substituïts per 
comissions gestores, i el 25 de maig Yarza passa 
a presidir la de Bellprat. És important destacar 
que durant aquest període s’acorda transferir la 
propietat del cementiri, en mans eclesiàstiques, 
a l’Ajuntament.

El 14 de gener de 1934  Natividad Yarza és es-
collida alcaldessa de Bellprat, i aquell dia serà 
recordat per ella mateixa com el més bell de la 
seva vida. Pocs dies després, el 12 de febrer, el 
president de la Generalitat de Catalunya Lluís 
Companys la rebrà en un acte oficial com a pri-

Natividad Yarza 
Text de Maria López de Vergara

Amb aquesta nova onada de reivindica-
ció feminista, quan ens deien que ja no 
calia ser-ho, la personalitat de Nativi-
dad Yarza comença a ser rescatada de 
l’oblit al qual ens han abocat quaranta 
anys de dictadura, i quaranta anys més 
de transició “modèlica”. 
La reivindicació de la Natividad Yarza 
està més que justificada per la importàn-
cia de la seva figura, no tant per la seva 
acció política que a causa de la guerra 
no va poder desenvolupar, sinó pel fet 
de ser la primera dona alcaldessa esco-
llida per sufragi universal de Catalunya.

Foto: Carlos Pérez De Rozas, Arxiu Fotogràfic de Barcelona
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mera alcaldessa de Catalunya. L’endemà en una 
entrevista al diari La Humanitat la presentava 
amb aquestes paraules: «És una dona intel·li-
gent, ponderada i d’ideals esquerristes i laics». 

L’agost del 1934 es publica el seu nomenament 
com a mestra de la Pobla de Claramunt i deixa de 
ser alcaldessa de Bellprat. Per tant estem par-
lant d’un mandat molt efímer i en cap de les fonts 
citades es fa referència a alguna de les seves ac-
tuacions en aquest càrrec. 

Quan hi va haver el cop d’estat, el 18 de juliol de 
1936, Natividad Yarza no dubtà, malgrat tenir ja 
63 anys, a allistar-se com a miliciana. 

Després d’una breu temporada com a miliciana 
exercirà de mestra a Barcelona, sense desenten-
dre’s de l’escola de la Pobla de Claramunt on im-
plantarà el nou mètode escolar (CENU: Consell 
de l’Escola Unificada) decretat per la Generalitat. 
En aquest període es vincula al PSUC. 

Amb el final de la guerra es veu obligada a exi-
liar-se, probablement passant una temporada a 
algun camp de concentració, tot i que no en tenim 
constància. 

Des del novembre de 1942 s’estableix a Tolosa 
de Llenguadoc fent tot de feines diferents i pre-
càries. No tornarà mai més a Catalunya ni podrà 
veure la seva família. L’entitat Spanish Refugge 
Aid (SRA) creada el 1953 a Nova York per Nan-
cy MacDonald, era una de les que s’encarrega-
va de donar assistència als refugiats espanyols 
que ho necessitaven. És gràcies a aquesta tasca 
que s’ha pogut seguir el rastre de Natividad Yar-
za i conèixer les seves dificultats econòmiques i 
el seu precari estat de salut. L’any 1958, amb 86 
anys i arran d’una fitxa que elabora la SRA se li 
pregunta si vol tornar a Espanya. La seva respos-
ta va ser clara i coherent amb la seva vida: «Ni 
quiero ni puedo por dignidad». 

Morirà a l’hospital de Tolosa el 16 de febrer de 
1960 en la més absoluta indigència i segons la 
directora de la SRA «envoltada de monges par-
tidàries de Franco que se n’han apoderat [d’ella]
per complet, espiritualment i material».

Tenim el deure de recordar-la. I per això 
l’Ajuntament del Bruc en el ple del 19 de 
setembre de 2018 va decidir dedicar-li un 
carrer. Un petit homenatge a una dona real-
ment valenta, que segurament es va haver 
d’enfrontar als prejudicis de l’època, i que, 
malgrat tenir un mandat ben curt, ha servit 
perquè iniciem un camí per normalitzar la 
presència de les dones en la política. 

Foto: Front 
d’Aragó, prop 
de Tardienta, 
agost-setembre 
de 1936
Nativitat Yarza, 
miliciana de la Co-
lumna del Barrio.
Arxiu comarcal de 
l’anoia (donació 
de Teresa Marcual 
i Padró)

21
octubre

18:00h
Sala de plens

22
octubre

12:30h
C. Natividad 

Yarza

22
octubre

20:00h
Can Casas

23
octubre

20:00h
Casal del Bruc

Presentació del llibre 
Nativitat Yarza, primera 
alcaldessa de Catalunya
amb Isidre Surroca (autor 
del llibre conjuntament 
amb Antòni Dalmau que va 
traspassar el 5/01/2022).

Projecció del 
documental Doña 
Nati dirigit per Òscar 
López.

Col·locació de la 
placa amb el nom de 
Natividad Yarza al seu 
carrer.

Obra de teatre La primera 
de David Pintó i Joan 
Valentí a partir de la 
biografia d’Isidre Surroca i 
Antoni Dalmau.

Conjuntament amb l’Associació de Fa-
mílies de l’Escola del Bruc, la mateixa 
Escola i amb l’Ajuntament del Bruc hem 
organitzat tot un seguit d’actes: 
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Ja el tornem a tenir aquí, com cada tardor 
arriba puntualment el MusicalBruc 
carregat de bona música. En un temps 
una mica convuls on el món sembla que 
no gira gaire rodó i les amenaces al nostre 
estat del benestar estan a l’ordre del 
dia, nosaltres, tossuts, seguim apostant 
per la cultura com eix vertebrador de 
les nostres vides i fent de la música en 
concret un conjunt de coneixements i 
projectes compartits.

Amb l’acord de l’Ajuntament del Bruc i 
l’Associació El Bruc amb la Cultura, no només 
hem mantingut el nombre de concerts del 
MusicalBruc’22 sinó que l’hem engrandit amb 
un concert més destinat al públic familiar. 
Pensem i volem que el festival obri les portes 
de la bona música feta per als infants del Bruc 
i rodalies. És per això que l’espectacle triat ha 
estat Els Colors del Metall, l’exitosa producció 
de L’Auditori de Barcelona que fa una pila d’anys 
que mantenen en cartell dins dels seus concerts 
en família.

No descuidem la resta de concerts, com sempre 
variats, de gèneres musicals ben diferenciats 
i amb grups emergents al costat d’altres de 
consolidats, perquè tothom hi pugui trobar el seu 

estil preferit. La fórmula que fem servir alhora 
de triar els intèrprets és sempre la mateixa: 
excel·lència, originalitat i passió per la 
música.

Així doncs, ens visitarà el Barcelona Clarinet 
Players, un quartet format per clarinetistes 
vinguts dels quatre punts dels Països Catalans 
tocant estils musicals que van des del jazz al 
klezmer, passant pel flamenc, el simfònic o 
la música d’avantguarda. Ens presentaran el 
seu darrer disc amb l’obra encarregada al jove 
compositor Joan Vidal, «Black Pool Suite», 
juntament amb el mateix compositor a la bateria 
i el pianista Néstor Jiménez. «Black Pool Suite» 
són set poemes visuals i sonors on les peces 
recreen històries d’herois anònims que viuen 
realitats molt diferents en una mateixa ciutat. La 
soledat, l’amor o la pèrdua són els motors que 
alimenten aquest engranatge format per breus 
narracions inspirades en l’obra Dubliners (1914) 
de James Joyce.

Farem també una incursió a un estil que no hem 
tocat mai al nostre festival: la «barbershop». En 
la darrera meitat del segle XIX, les barberies dels 
Estats Units es feien servir sovint com a centre 
social, sent el lloc de trobada de molts homes 
de l’època. Els quartets de «barbershop» eren 

Sentir el plaer 
de la música
Text de Miquel Duran Ubach
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formacions vocals a capella per a quatre veus 
masculines bàsicament d’afroamericans, els 
quals feien harmonies mentre esperaven el seu 
torn. Al MusicalBruc’22 vindrà un dels millors 
grups «barbershop» de l’actualitat: The Hanfris 
Quartet el representant català més internacional 
i guanyador de diversos concursos d’aquest estil 
musical.

Amb motiu del 250è aniversari del naixement de 
Franz Schubert, un dels màxims exponents del 
romanticisme austríac, li dedicarem un concert. 
Ho farem amb el Projecte Schubert, formació 
de cinc joves músics, alguns dels quals coneguts 
per nosaltres per la seva presència en edicions 
anteriors del festival com la violinista Maria 
Florea i el pianista Àlex Ramírez del Trio Da Vinci, 
o la violista Lara Fernàndez del Cosmos Quartet. 
Acaben de completar el grup el violoncel·lista 
Daniel Claret i el contrabaixista Joaquin Arrabal. 
El programa estarà format per peces d’aquest 
compositor entre les quals el popular quintet 
per a violí, viola, violoncel, contrabaix i piano 
anomenat «La Truita».

I finalment pujarà a l’escenari del MusicalBruc’22 
un altre music ben conegut per nosaltres, 
premiat i reconegut internacionalment: el 
pianista Manel Camp, el qual  liderarà la seva 
formació de quartet integrada pels llegendaris 
Horacio Fumero al contrabaix, Lluís Ribalta a 

la bateria i Mathew Simon a la trompeta. Tot i 
els llarguíssims currículums d’aquests quatre 
excel·lents músics, és el factor humà el que 
més traspua quan es posen a tocar junts. Tants 
anys de tocar plegats només fa que augmentar 
la capacitat de comunicació, seducció, gaudi 
i il·lusió per la música. Ens presentaran dues 
obres creades per Manel Camp: Gershwiniana, 
un viatge sonor pel repertori més conegut de 
George Gershwin i Fantasia en blau, inspirada, 
des d’una perspectiva molt personal, en una de 
les obres més conegudes d’aquest compositor 
nord-americà.

El MusicalBruc’22 està fet perquè es 
pugui descobrir i redescobrir aquells 
grups i músics que durant els concerts 
ens exciten els sentits, tots els sentits... 
i el plaer.

MusicalBruc’22. Vine i 
sentiràs el plaer de la música!

Tots el concerts es faran al teatre del Casal 
a les 7 de la tarda, excepte Els Colors del 
Metall que serà a les 12 del migdia.

Entrades anticipades a la venda a partir de 
l’octubre a l’estanc del Bruc i a través de la 
web www.elbruc-cultura.cat.

29
octubre

19:00h
Can CasasPresentació

MusicalBruc’22
El proper dissabte 29 d’octubre a les 
19:00 a la sala de Can Casas es farà 

la presentació del MusicalBruc. L’acte 
serà presentat per l’Associació El Bruc 
amb la Cultura i l’Ajuntament del Bruc. 

En el seu transcurs es visionaran els 
vídeos publicitaris del festival i es donarà 

informació detallada dels concerts i la 
seva organització.
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Cada any la Generalitat catalana dedica un se-
guit d’actes de reconeixement a una figura d’en-
vergadura de les nostres lletres. Enguany ha 
tocat a Joan Fuster (Sueca, País Valencià, 
1922-1992). Naturalment, el govern valencià 
hi dedica més activitats que la resta de la co-
munitat lingüística. També el govern de les Illes 
Balears s’ha unitat a la commemoració. Fuster, 
a qui devem el concepte Països catalans, que 
avui no està gaire de moda d’usar per això que 
en diuen «correcció política», considerava català 
tot allò que pertany a la cultura catalana i que 
només conservant la llengua i usant-la literària-
ment, podrem conservar la identitat.

Joan Fuster és, sens dubte, l’assagista més im-
portant del segle XX. La seva obra, extensa i pro-
fundament influent entre els pensadors, polítics 
i historiadors contemporanis, té la seva formu-

lació més notable en “Nosaltres els valencians” 
(1962), un autèntic revulsiu en el seu moment. Va 
patir atemptats amb bomba a casa seva i va ser 
cremat en falles. Són una bona manera d’avaluar 
la seva importància. 

No tenim espai més que per fixar alguns aspec-
tes. La d’assagista sembla el més considerable: 
reflexions filosòfiques, (especialment morals, en 
el sentit noble del terme, o sia, sobre el caràcter 
i la conducta humans), polítiques, personals, re-
ligioses, històriques, cíviques... Per això, a ban-
da d’adherir-nos a l’Any Fuster des de la nostra 
modesta publicació, donem a continuació una 
mostra d’alguns adagis —dites breus sobre 
qüestions de caire moral, que fan reflexio-
nar—, extretes del llibre “Consells, Proverbis i 
Insolències”, de 1968, que resulten d’una sor-
prenent actualitat, o no.

El que mana vol que els manats siguin dòcils. 
Tota la filosofia de la història ha de partir 

d’aquesta obvietat.

RACISME. Els negres no són iguals que els 
blancs perquè són negres.

Qui paga mana? La història i l’experiència de 
cada dia demostren, almenys, que qui mana 
cobra. Manar és cobrar –entre altres coses.

La democràcia és insegura.
Per això tothom en té por.

QUALSEVOL poder és abús de poder. Això va 
en la mateixa naturalesa de les coses.

El poder segrega una concepció patrimonial 
del poder: el que mana és l’amo.

Tal com estan les coses, ser català, avui dia, 
no passa de ser una simple hipòtesi.

Any Joan Fuster
Text de Ramon Pinyol

La llibertat és un 
hàbit, i no resulta gens 
fàcil d’adquirir. Només 

s’adquireix amb la 
pràctica!
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Exposició de fotogra-
fies del Pare Ubach al 
museu de Montserrat 
fins al 8 de gener de 
2023.
Durant els viatges que el P. 
Bonaventura Ubach (1879-
1960) va fer a Iraq, Síria 
i Palestina al voltant dels 
anys 20 del segle passat, va 
realitzar més de 6000 nega-
tius, que avui formen el fons 
digitalitzat que es guarda 
al Museu Bíblic de Montse-
rrat. Setanta-sis fotogra-
fies en diferents formats, 
formen l’exposició, La mira-
da del Biblista. 

Allà hi veiem els paisatges, les 
poblacions i el mosaic humà 
d’aquella Terra Santa, encara 
propera als relats bíblics, 
gràcies al treball incansable 
d’aquell monjo que va fer 
vida i arrels en aquella terra, 
aprenent-ne les seves llengües 
i costums per poder il·lustrar 
i comprendre millor la Bíblia. 
El P. Bonaventura Ubach es 
va fer seva la gent que anava 
trobant per aquelles terres 
amb la idea d’anar registrant 
el més genuí i semblant al que 
la Bíblia contava. Aquelles 
gents es van deixar retratar 
amb complaença satisfets; 
beduïns, sectes religioses, 
gent del desert i dels llocs més 
increïbles que encara vivien al 
marge dels temps que corrien 
llavors. Car està convençut que 

per interpretar els textos de la Bíblia, sobretot l’Antic Testament, 
cal l’estudi filològic precís del text original i el coneixement detallat 
del context geogràfic, històric i cultural que estan a l’arrel de la 
formació de cada un dels llibres sagrats.

Després de nombroses converses, i divergències, entre la 
Fundació Bíblia Catalana promoguda per Francesc Cambó, aquest 
i el P. Ubach a fi d’assolir la primera Bíblia catalana, finalment es 
van resoldre que Montserrat faria la seva independentment. Així, 
amb l’abat Marcet es decideix projectar i emprendre la Bíblia 
il·lustrada de Montserrat. Per al P Ubach és del tot indispensable 
un complement gràfic amb una triple dimensió geogràfica, 
arqueològica i folklòrica. 

Aquest fons fotogràfic conté imatges de llocs, persones i situacions 
que evoquen el context oriental on es va formar la Bíblia, sense 
defugir perills i grans esforços com quan va entrar a la tomba 
d’Abraham despistant els guardes musulmans, havent de sortir 
cames ajudeu-me pels carrers d’Hebron i anar esquivant una pluja 
de rocs pels camps d’oliveres.

El P. Ubach va ser l’iniciador i l’ànima de dues grans obres: la 
creació del Museu Bíblic de Montserrat i la publicació de diversos 
volums de la versió, comentari i il·lustració de tota la Bíblia.

La mirada del biblista
Text de Carles Estrada

Desert i muntanyes de la frontera meridional de Palestina. 1925-1927



______________________________
Dijous

15 de setembre
18 h / Biblioteca Verge de 
Montserrat
Club de lectura Sola amb 
Carlota Gurt  
______________________________
Divendres

21 d’octubre
18h / Sala de Plens 
Presentació del llibre Natividad 
Yarza, primera alcaldessa de 
Catalunya amb Isidre Surroca
______________________________
Dissabte

22 d’octubre
12:30h / C. Natividad Yarza
Col·locació de la placa al 
carrer
______________________________
Dissabte

22 d’octubre
20h / Can Casas
Obra de teatre La primera de 
David Pintó i Joan Valentí  
______________________________
Diumenge

23 d’octubre
20h / Casal de Bruc 
Projecció del documental Doña 
Nati de Òscar López 
______________________________
Dissabte

5 de novembre
12h / Biblioteca Verge de 
Montserrat
Inauguració exposició Retrats 
de Salmina Cuesta García 

______________________________
Dissabte

19 de novembre
19 h/ Teatre del Casal
MusicalBruc’22 / Barcelona 
Clarinet Players
______________________________
Dissabte

26 de novembre
19 h/ Teatre del Casal
MusicalBruc’22 / The Hanfris
______________________________
Dissabte

3 de desembre
19 h/ Teatre del Casal
MusicalBruc’22 / Projecte 
Schubert
______________________________
Dissabte

11 de desembre
12 h/ Teatre del Casal
MusicalBruc’22 / Els Colors 
del metall
______________________________
Dijous

15 de desembre
18 h / Biblioteca Verge de 
Montserrat
Club de lectura La drecera amb 
Miquel Martin   
______________________________
Dissabte

17 de desembre
19 h/ Teatre del Casal
MusicalBruc’22 / Manel Camp 
Quartet

Aquest butlletí ha estat editat per l’Associació El Bruc amb la Cultura, amb la intenció de di-
fondre les activitats que s’han fet i que es faran en un futur, però també per generar un espai 
de debat i discussió de diferents punts de vista respecte a la cultura en el sentit més ampli.
Les opinions aparegudes en aquest butlletí són responsabilitat de les persones que les sig-
nen. L’Associació El Bruc amb La Cultura no hi té necessàriament un parer coincident. Podeu 
enviar-nos suggeriments, opinions, divergències, idees, cartes: info@elbruc-cultura.cat

Agraïments: totes les activitats que realitza l’Associació El Bruc amb la Cultura no serien 
possibles sense l’ajut i la col·laboració d’un munt de gent i entitats que de forma desinte-
ressada han posat el seu gra de sorra per aconseguir que la cultura al Bruc esdevingui una 
realitat. També volem agrair el suport econòmic rebut, tant de l’Ajuntament del Bruc com 
dels patrocinadors de l’associació.

www.elbruc-cultura.cat

Agenda 2022


