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NOTÍCIES NOTÍCIES
“VICTORIA FALLS”, PREMI QUIM MASÓ 

V
ictoria Falls és la història d’una rebel·
lió, la d’aquells que lluiten per esfon·
drar les pròpies presons. És un cant al 
risc de viure”. Amb aquestes paraules, 
Sandra Simó, l’autora de Victoria Falls, 

descriu l’obra guanyadora del VI Premi Quim 
Masó, un guardó que té per objectiu impulsar 
la producció i exhibició de muntatges de teatre 
de text en llengua catalana, a partir de projectes 
d’escenificació que combinin professionalitat, 
qualitat i creativitat. El muntatge, que dirigirà 
Simó, serà estrenat en el marc del Temporada 
Alta 2012, i tindrà Xavi Ripoll, Àurea Márquez, 
Jordi Cortés i Alícia Rodríguez com intèrprets.

''
El Premi Quim Masó va ser creat l’any 2006 

en record de l’actor, director i productor Quim 
Masó. Té una dotació econòmica de 30.000 euros, 
destinada a contribuir al finançament de l’espec·
tacle guanyador. 

L'
àrea de Suport a la Creació 
2012 de Fira Tàrrega ha 
convocat un càsting adre·
çat a artistes professionals 
i no professionals que vul·

guin participar a l’espectacle Ferro 
Colat, una proposta multidiscipli·
nar dirigida per Josep Rodri que 
emprendrà un recorregut per la 
vida dels obrers i les condicions de 
vida en una fàbrica. Del càsting –
dies 29 i 30 de maig i 1 de juny, de 
17 a 22 h, Teatre Ateneu de Tàrre·
ga– s’escolliran 30 homes i 30 do·
nes entre 18 i 65 anys, un nen d’en·
tre 10 i 12 i un músic (saxo, clarinet, 
trompeta, tenora); els seleccionats 
s’hauran de comprometre a partici·
par en una sèrie d’assaigs entre el 6 
de juny i el 6 de setembre, i a actuar 
del 7 al 9 de setembre dintre de la 

programació de Fira Tàrrega 2012. 
Els interessats poden trucar al 973 
310 854 per inscriure’s a l’audició.

D’altra banda, el director 
d’escena, dramaturg i pedagog te·
atral Jaume Belló impartirà un ta·
ller de moviment i expressió cor·
poral vinculat a la creació de l’es·
pectacle Sensitive Bodies, en el qual 
participaran els alumnes del taller. 
Més informació a firateatre@fira·
tarrega.com i http://ciadebello.
blogspot.com.es. El període d’ins·
cripció acaba el’1 de juny. 

La Troba Kung·Fú, els Canteca de Macao i la companyia belga de teatre 
visual Theater TOL inauguraran el Grec 2012 en una gran festa oberta a tota 
la ciutadania, i que se celebrarà durant la tarda·nit del proper 30 de juny al 
passeig de Lluís Companys. 

PREMI UNNIM DE TEATRE: ELS FINALISTES

P
rova, de la companyia mallorquina Tic Tea·
tre, Por un cuñado de dólares, de La Serda Te·
atro (Sevilla), Dos punkis i un vespino, de La 
Brava, Enchanté!, de Divinas, i Ay, Carmela!, 
de Gataro, són els cinc espectacles finalistes 

al Premi Unnim de Teatre que els dies 11, 18 i 25 de 
maig i 1 i 8 de juny es representaran a l’Auditori 
Teatre de Calldetenes (Osona) per tal que el jurat 
emeti el seu veredicte final –que es farà públic en el 
transcurs d’una gala el 22 de juny (20.30 h) al ma·
teix teatre.

El guardó, dotat amb 6000 euros, és convocat 
per Unnim Caixa Obra Social a través de la Fun·
dació Caixa Manlleu. A més de la dotació econò·
mica, la companyia guanyadora exhibirà el seu 
espectacle en una gira organitzada amb Transver·
sal, xarxa d’activitats culturals que aplega cator·
ze municipis catalans –entre d’altres, Sant Cugat, 
Reus, Olot, Vic, Granollers, Girona i Lleida. 

La Fundació Caixa Manlleu va engegar el seu 
projecte de suport a la creació teatral l’any 2001, 
amb l’objectiu d’ajudar a grups i entitats sense ànim 
de lucre. Deu anys més tard, el Premi de Teatre va 
obrir·se a companyies professionals, i va consti·
tuir·se en el de major dotació de Catalunya. L’espec·
tacle guanyador del Premi Unnim de Teatre 2011 va 
ser El Mal Menor, de la companyia Los Corderos. 

Dos punkis i un vespino

Por un cuñado de dólares

PARTICIPA A FIRA TÀRREGA!

FESLLECAT: LLEGENDES DE CATALUNYA

L
es nombroses llegendes populars que atre·
sora Sant Martí de Tous van esperonar la 
creació d’un festival, el de Llegendes de 
Catalunya, que des de 2010 atrau fins a 
aquesta localitat de l’Anoia visitants d’ar·

reu del país encuriosits per les històries fantàsti·
ques que des de fa segles s’han anat transmetent 
de generació en generació. El Fesllecat 2012 (del 
29 de juny a l’1 de juliol) ha dissenyat una progra·
mació per a tots els públics en què trobem Racons 
de llegenda, el Mercat de la Bossa de Bou, la Lle·
gegantada o l’Apagada de Misteri, el punt fort del 
festival, que substitueix l’enllumenat públic con·
vencional per un de més de sis mil espelmes i que 
culminarà a la Plaça Major, als peus del Castell, 

amb una cremada popular “de 
pors i neguits dins la Caldera de 
Tous”, com expliquen els direc·
tors artístics de l’esdeveniment, 
Nídia Tusal i Sergi Vallès. 
Aquesta tercera edició del Fesllecat contempla 
també una agenda d’actes previs: el 18 de maig 
tindrà lloc la conferència Les llegendes, font per 
interpretar l’origen de la Catalunya Nova, a càrrec de 
Joan Carles Borrego (Local dels Amics de Tous), 
i el 9 i 16 de juny, la projecció de Serrallonga, amb 
un col·loqui posterior (dia 16) amb Esteve Rovira, 
director de la minisèrie, i els actors Isak Fèrriz i 
Joan Muntal. Tota la informació a: http://www.
festivaldellegendesdecatalunya.cat/. 
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Llegendes
Signe d’identitat
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JoanRoighaestatnoble,
flautista, cavaller i sant
Jordi! I ara és el presi-
dentde l’Associació

Medieval de laLlegenda
deSantJordi, queés
l’organitzadorade laSet-
manaMedieval deMont-
blanc (www.setmaname-
dieval.org), queva
començar ahir, 20d’abril,
i que acabarà l’1 demaig.

AMontblanc, les cria-
tures s’impliquen en la
festa des de petits. N’hi
ha queni tan sols han
nascut i ja tenenpreparat
el vestit ambquè sortiran
durant els dies de la Set-
manaMedieval. És el cas
de la futura filla del Joan,
l’antic Sant Jordi, que
està esperant queneixi
l’Ona ambel vestit de
princesa a lamà. “Hade
néixer just uns dies abans
de la festa, i comque sóc
el president de la Set-
manaMedieval, doncs la
meva filla anirà de prin-
cesa”. Un altre veí de
Montblanc, Joaquim
Queralt, va vestir les cria-
tures quan just tenien
tres i dosmesos. “Els
pares tambéhi anàvem,
vestits demedievals”, diu
el Joaquim.Aquesta és la

manera d’implicar els
nens en la festa, fins i tot
ambpocsmesos de vida.
Amesura que vagin
bufant espelmes, les cria-
tures podran fer altres
papers, comara de bufó,
bandera, soldat, tambor,
trompeta, estendard o
escuder. La filla del Joa-
quim, que ja té 12 anys,
comença enguany coma
portadora de bandera,
que és unpas endavant
per a la canalla. “En
canvi, els nens han
d’esperar unamicamés
per poder fer de soldats”,
diuQueralt.

I quanelsnois arriben
als 21 anys i lesnoies a 18

anys, el seu somni és ser el
sant Jordi i la princesa.
Per aconseguir-ho, hau-
randepassaruncàsting
quees fa enunsoparde
gala setmanes abans a
l’organització.Nervis i
estrèsper aconseguirun
paperquehandesitjat des
depetits, perquèdesde
llavorsquehancontem-
plat els protagonistesde
laSetmanaMedieval.
Aquest any, hohanacon-
seguitHèctorGonzàlez i
MònicaRoman.

Mentrestant, elsmés
petits, a part de sortir a
passejar vestits demedi-
evals, també podran par-
ticipar en un concurs de
dibuix. De nou, sant
Jordi i la princesa seran
els protagonistes, però
també hi ha dibuixos que
recreen amb vivesa
l’èpocamedieval.
Reviure la història
I ésqueCatalunyaésun
país ric en tradicions i lle-
gendes.ASantMartí de
Tous (Anoia)ho saben i fa
tres anys vanestrenarper
primera vegadaelFestival
deLlegendesdeCatalu-
nya (www.festivaldelle-
gendesdecatalunya.cat).
Aquest anyhi tornendel
29de junya l’1 de juliol.

Les llegendes estan cada cop més relegades al passat.
Poblacions com Montblanc les volen acostar als nens

L’objectiudel festival és
que les criatures les cone-
guin, perquè “és cert que
ara els infants llegeixen
molts contes, també
mirendibuixos, però les
llegendes cada copque-
denmésoblidades”,
explicaSergiVallès, direc-
tordelFestival.

Coms’ho fan?Durant
els tresdies, passejant
pels carrersdeSantMartí
deTous, es trobaranels
RaconsdeLlegenda. “Set
raconsde lapoblació
tenenunnarradorque
contínuament explica lle-
gendesdediferentsparts
delsPaïsosCatalans”, de
maneraque la idea ésque
els visitants vagin cami-
nant i es vagin aturantper
anar-les escoltant.
Cadascú fa el recorregut
al seugust.

El diumenge 1 de
juliol, és el torn de la Lle-
genda delsGegants.
“Estemacostumats a
anar a cercaviles, a veure
ballar els gegants, però
sovint es desconeix la
història que els envolta”,
continua explicant el
Sergi. Cada any, una pare-
lla de gegants és la prota-
gonista del dia i es fa
saber la llegenda que els
envolta. Les llegendes

A Montblanc
els nens estan
implicats en la
Setmana
Medieval des
que neixen

“Els infants
llegeixen molts
contes, però les
llegendes estan
més oblidades”,
diu Sergi Vallès

Ho sabies?
Sant Jordi i el drac
e
Diu la llegendaque sant
Jordi vamatar el drac a
Montblanc.Unportal de
lamuralla en recorda la
proesa.N’hi haqueasse-
gurenqueels dies que
bufa el vent espoden sen-
tir els sorolls de la bata-
lla. Per això, cadames
d’abrilMontblanc
recorda la fita i, peruns
dies, recula fins a l’època
medieval.
e
PerquèMontblancha
conservat lesmuralles i
les gairebé30 torres?Els
historiadorsho expli-
quenambuna sentència:
“Perquè lamisèria és la
neverade lahistòria”. Si
la ciutat nohaguéspatit
una crisi que la va fer
sucumbir desde finals
del segleXIV fins a inicis
delXVIII, el cinturóde
pedrapotserno s’hauria
conservat. Lapobresa va
fer que lesmuralles
s’aprofitessin coma
parets d’algunes cases o
comahabitatges.Maino
es vanenderrocar, com
vapassar, per exemple, a
BarcelonaoaVic.

PASSAT. Les criatures tenen l’oportunitat de
conèixer la història del país i tradicions antigues.

IDENTITAT. AMontblanc
reivindiquen les llegendes, perquè
conformen la història del país.
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Separats amb nens, uniu-vos!

Marichalar ens
fa quedar malament

Els prínceps van portar les seves filles a veure el seu cosí ferit
de bala i una emissora de ràdio va remarcar que, en sortir de
laclínica,aixíquelesvanasseurealcotxe,elsvancordarelcin-

turó de seguretat. La intenció del periodista era clara: volia il·lus-
trar lapreocupaciócívicade l’hereude la corona, encontrast amb
la imprudència protagonitzada pel seu cunyat separat, Jaime de
Marichalar.

Els separats no somun gremi, i no tenimen comú resmés que
el fet d’estar separats, però la gent no ho veu així, demanera que
Marichalar ens fa quedarmalament al conjunt d’homes separats.
Perquè hi ha la idea perversa, que comparteixen alguns i algunes
jutges,queelsparesnoestemtancapacitatscomlesmaresperedu-
car els fills i ocupar-nosdel seubenestar.

Per això als jutjats, per demostrar la poca atenció que un pare
dedica als seu fills, els fan preguntes del tipus “comes diu la tuto-
ra de la nena” o “quan li toca la pròxima vacuna al nen”, com si la
felicitat de les criatures depengués només de les capacitats orga-
nitzatives i d’intendènciadel progenitor.

Imagineu-vos que un bondia les estadístiques evidencien que
els fillsdeseparatsambcustòdiacompartida tenenmésaccidents
de caça, o suspenenmés, o van sense el cinturóde seguretat (com
esveuquefa lareinad’Anglaterra, ino liposenmultes)oestanmés
malalimentats,otenenméspollsqueelsqueviuenambunsolpro-
genitor. I que es pugui arribar a la conclusió que els homes, per
exemple,garanteixenméselbenestar i la formaciódels fillsqueno
pas lesdones.Oa l’inrevés.
Aposta per la custòdia compartida
Doncs bé: fins i tot en aquest cas hipotètic, jo seguiria sent par-
tidari de la custòdia compartida, perquèmés enllà del nombre de
pollsodelsgreixossaturatsde ladieta,hihaaltres factorsmoltmés
difícils de comptar en cap estadística que empermeten sospitar
queelsnensnecessitenpare imareencaraqueundelsdos tendei-
xiambmassafreqüènciaaescalfar-lospizzesprecuinadesonotin-
gui per costumpassar-los lapintadels polls.

Peròmentrenodisposemd’aquestsestudis, valmésquenoati-
emel prejudici que fa,mésdels pares quede lesmares,
undesastreper alsnens.

Convéquetots,paresimares,ensaprenguemelnom
de la tutora de la nena, i que vigilemels polls, i que no
els deixem jugar, si sónmenors de catorze anys, amb
escopetesde caça.

David Cirici

DavidCirici és escriptor

locals (la senyora de
Tous, el torrentCavaller,
la cérvola Blanca) i les
llegendes d’altres països
(“la llegenda convidada”)
també tenen espai al Fes-
tival de la població de
l’Anoia. Aquest any, Gua-
temala és el país convi-
dat, així que a partir del
conte Juanita sinmiedo
es faran conèixer perso-

Tradicions i beneficis
Diversió per fer país
e
Comen totes les activitats, elmillor és no forçar les
criatures a fer res. “L’ideal és acostar-les a les tradi-
cions, a les llegendes i a la cultura popular, perquè
vegin si els agrada o no, i que tinguin clar que si s’hi
impliquen és per passar-s’ho bé”, diuQuimRutllant,
realitzador del programaMans, deCatalunyaRàdio.

“Les criatures nohi entenen, de política, per tant,
la idea quehand’implicar-s’hi per fer país no l’enten-
dran”, continua explicant elQuim. Lamanera
d’aconseguir que els agradi és que hi passin una bona
estona. A partir d’aquí els beneficis ressenyables són
infinits.
e
Per començar, és unabonamanerade socialitzar-se,
perquè entrarana formarpart del teixit associatiu. Si
formenpart d’una colla castellera, aprendran concep-
tes com la cooperació i l’esforç físic, i tambépotencia-
ranel desenvolupamentpsicomotriu. Si aprenena
ballar sardanes, tambéaprendran la ideade treballar
enequip, de saber comptar i de tenir oïdaper a la
música, perquè sentiran cobles. Si participenenun
ball debastons, treballaran l’esforç col·lectiu. Si
ballen enunesbart, potenciaranel punt artístic, el fet
deposar-se enescena.
e
“Unspares espodendesesperarperquè la criaturano
vol tocar el piano, i potser enungrupde grallers es
pot trobar a gust i acaba tocant la gralla”. Les tradici-
ons, les llegendes i la culturapopularhande serdiver-
sió i noobligació.
e
Dit això, JoanBeumala, periodista especialitzat en
temàtica castellera, tambépensaque les tradicions
fanpaís. “Enunmón tanglobalitzat enquèels refe-
rents culturals acostumenavenir de fora, està béque
els infants tinguinuncontacte ambel seumónmés
pròxim”.Demaneraque fent-los participar-hi, “els
estemdonantunvalors identitaris, depaís”.

natges llegendaris del
país deCentreamèrica.
Nous temps
Peròelsorganitzadors
d’aquestesactivitats saben
quepermantenir l’interès,
caladaptar les tradicions
alsnoustemps.Així, aSant
MartídeTous,elsadoles-
cents tambéhiestaran
implicats.ElFestivalde

LlegendesdeCatalunya
tambéels téencompte i,
peraixò,elsmunta lagim-
canade llegendesurbanes.
Perparticipar-hi, cada
grupde joves inscritshade
tenirunsmartphone, per-
quèatravésdelsmòbils
aniranrebent lespistes
peranar trobantelsobjec-
tius.Les llegendessónben
vives.e



Conca d’Òdena  
WWW.VEUANOIA.CAT

Òdena
Els veïns dels barris d'Òdena 
protesten pel copagament 
del Transport Escolar

Montbui
Avui s'inaugura el nou Passeig 
sobre el Riu Anoia de Montbui

DIVENDRES
15 de juny de 2012 25

D E  L ’ A N O I A

Els actors i director de “Serrallonga”, protagonistes 
del col·loqui que inaugura el III Tous és Llegenda
III Tous és Llegenda • Aquest esdeveniment forma part dels actes previs del cartell del III Festival de Llegendes de 
Catalunya que tindrà lloc a Sant Martí de Tous els dies 29 i 30 de juny i 1 de juliol.

NOÈLIA PLATERO / LA VEU

Sant Martí de Tous acollirà demà 
a les vuit de la tarda la projecció 
de la segona part del film “Serra-
llonga”, una pel·lícula dirigida per 
Esteve Rovira i protagonitzada 
per Isak Férriz, Joan Muntal, Da-
vid Selvas i Olalla Escribano. Els 
actors protagonistes, el director i 
el productor de la sèrie assitiran 
també a la projecció i participaran 
en un col·loqui sobre la llegenda 
del conegut badoler que es va 
transformar en una producció ci-
nematogràfica l’any 2008.
Aquest és el primer dels esde-
veniments que formen part dels 
actes previs del cartell del III Fes-
tival de Llegendes de Catalunya 
que tindrà lloc a Sant Martí de 
Tous els dies 29 i 30 de juny i 1 
de juliol. Un festival que enguany 
arriba a la tercera edició, l’objectiu 
del qual és recuperar les llegen-
des del nostre país, potenciar-les 
i donar-les a conèixer, així com 
consolidar aquesta cita anual al 
calendari d’esdeveniments de 
Catalunya.
Dissabte passat, 9 de juny, es va 
projectar, amb una gran assis-
tència de públic, la primera part 
d’aquesta sèrie coproduïda per 
Oberon Cinematogràfica, televi-
sió de Catalunya i Televisión Es-
pañola, amb el suport de l’ICIC de 
la Generalitat de Catalunya. 
El film explica la vida i peripèci-
es d’aquest emblemàtic bandoler 

Conca d’Òdena.  Vilanova 
del Camí, Sta. M. Montbui, 
Òdena, Jorba, Castellolí, la 
Pobla de Claramunt, St. M. Tous03

L’actor Isak Férriz, protagonista de Serrallonga, serà demà a Sant Martí de Tous en un col·loqui sobre aquest bandoler llegendari

català que va esdevenir un sím-
bol de la lluita del poble contra 
el poder represor. Una figura i 
situació històrica que esdevenen 
un bon paral·lelisme amb l’actual 
crisi econòmica que estreny a la 
població, ofega els seus recursos 
i reprimeix les seves voluntats, 
sota una règim autoritàri voluble 
al valor dels diners. Segons Isak 
Férriz, actor protagonista que 
encarna el paper de Serrallonga 
“crec que en aquest temps de 
molta crisi fa falta un símbol com 
el de Serallonga que va donar 
com a missatge que si el poble 
no vol els poderosos no poden. 
Iniciatives ciutadanes com el No 
Vull Pagar són un bon exemple de 
resistència”.

La llegenda de Serrallonga
La llegenda explica la història de 
Joan Sala i Ferrer, que nasqué 
l’any 1594 a Viladrau, Osona, fill 
d’una família de pagesos benes-
tants. En joan era el cinquè de 
nou germans, quatre dels quals 
acabarien dedicant-se també al 
bandolerisme. Arran del seu ca-
sament, el 1618 amb Margarida 
Tallades, pubilla del Mas Serra-
llonga de Querós, de Sant hilari 
Sacalm, prengué com a cognom 
el nom del mas i començà a dir-se 
Joan de Serrallonga.
Aquells eren temps de crisi i les 
necessitats econòmiques el por-
taren a compaginar, amb quatre 

dels seus germans i altres com-
panys, les feines del camp amb 
petits robatoris per la zona. Fins 
que l’any 1622, un veí seu, en Mi-
quel Barfull, amb qui havia tingut 
alguna que d’altre discussió, el va 
denunciar. Quan foren a deternir-
lo es va defensar i va poder fugir 
assassinant el seu delator i, un 
cop fora de la llei, no li va quedar 
és remei que dedicar-se al ban-
dolerisme per sobreviure. És en 
aquest moment quan comença a 
néixer la llegenda d’en Serrallon-
ga.
Durant vuit anys fou un vertader 
maldecap per les autoritats i lloc-
tinents locals, però l’any 1630 el 
nou lloctinent de Cardona inten-
sificà la persecució i això força a 
la banda a cercar refugi a l’aktra 
banda dels Pirineus. Fou allà on 
conegué a Joana Massissa, el 

seu gran amor. Una romàntica 
història que els portarà a viure un 
idil·li de poc més d’un any, ja que 
al gener de 1633 fou delatat, em-
presonat i posteriorment executat 
a Barcelona. La seva companya 
va ser obligada a declarar en el 
judici en contra seva per poder 
salvar la seva i la del seu futur fill, 
ja que a les seves entranyes por-
tava el fruit del seu amor amb el 
bandoler.
Les seves gestes, verídiques o no 
han fet que encara avui, en Serra-
llonga representi la lluita del poble 
oprimit vers el poder opresor. Tal 
i com explica Isak Férriz “en Ser-
rallonga transmet valors com la 
honradesa i  la fidelitat als teus, 
valors que representen la única 
manera de poder tirar endavant 
les coses sense fer mal a ningú”.
Aquesta i d’altres llegendes les 

podreu descobrir a la 3a edició 
del Tous és llegenda. Un festival 
cada dia més conegut arreu i que 
compta amb el suport d’actors re-
llevants del nostre país com Férriz 
el qual destaca que “festival com 
aquest mereixen tot el respecte i 
suport perquè si no transmetem la 
nostra cultura popular als nostres 
fills perdrem la nostra identitat, és 
importantíssim saber d’on venim 
per saber on anem”.
Després de la projecció de la se-
gona part de Serrallonga es durà 
a terme un col·loqui en el qual par-
ticiparan, a banda d’Isak Férriz, 
Joan Muntal, actor que encarna 
el paper de Pere; Ramon Godino, 
actor en el paper de El Negre de 
Tona; així com l’Esteve Rovira, el 
director de la pel·lícula i el guio-
nista Manel Bonany.

Cris Juanico i La Carrau encapçalen el cartell de l’Anoia Folk 2012
NOÈLIA PLATERO / LA VEU

Amb l’arribada del bon temps tor-
nen els festivals de música d’estiu, 
entre els quals destaca l’Anoia 
Folk, el festival de música d’arrel 
tradicional que se celebra el segon 
dissabte de juliol al Castell de Cla-
ramunt (La Pobla de Claramunt).
Enguany l’Anoia Folk, Associació 
Cultural La Llobreia, presenta un 
cartell de luxe encapçalat per Cris 
Juanico, Jordi Tonietti i el trepidant 
directe de La Carrau. Dos grans 
de la música tradicional que recu-
peraran l’escència dels sons més 
nostres.
Cris Juanico mostrarà el nou en-

voltori amb què han vestit les can-
çons d’ara i les d’abans, sense 
perdre de vista les referències i 
l’aire mediterrani que sempre han 
respirat les seves propostes. Des-
prés de 12 anys de carrera pro-

fessional, amb grups com Ja T’ho 
Diré o Menaix a Truà, l’any 2002 
Cris Juanico tornà a Menorca i co-
mençà una carrera en solitari.
La Carrau delectarà als assistents 
al festival amb el directe energètic 

i trepidant que els caracteritza. Tot 
el potencial de la bansa es mani-
festarà a l’escenari, transformant-
lo en una festa.
Un festival, al bell mig de l’Anoia, 
que esdevé una oportunitat única 

per gaudir de les nits d’estiu en un 
entorn immillorable, el Castell de 
Claramunt, des d’on es podrà con-
templar una extraordinària posta 
de sol i sopar en un escenari del 
tot evocador.

Cris Juanico La Carrau
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Sant Martí de Tous s’omple de llegendes 
Sant Martí de Tous proposa, per 
tercer any el Festival de Llegen-
des de Catalunya “Tous és llegen-
da 2012”.
Els propers dies 29 i 30 de juny i 1 
de juliol, pels racons i carrers del 
municipi es posaran a disposició 
dels visitants les històries i llegen-
des populars que coexisteixen ar-
reu dels Països Catalans.
La programació manté com a 
eix central les llegendes de tot 
Catalunya. El Festival necessita 
difondre’s des de nosaltres, del 
què coneix el poble i del què se’n 
pot enorgullir. De fet, alguns actes 
del Festival mantenen una relació 
amb les principals històries i lle-
gendes de Sant Martí de Tous.
El Festival compta, per una ban-
da, amb la participació popular de 
la vila per dur-lo a terme i per una 
altra banda amb un equip d’artis-
tes professionals que junts donen 
vida al Concurs Quina Llegenda, 
Dones d’Aigua, Racons de Lle-
genda, Apagada de Misteri, Lle-
genda convidada i Comiat de les 
Llegendes.

La programació del Festival està 
encarada a tots els públics i 
s’obre al públic familiar amb una 
gran oferta per a visitants d’arreu 
dels Països Catalans que poden 
gaudir amb cadascuna de les ac-
tivitats.
A part de les activitats que conso-
liden el Festival any rere any, en 
cada programació es presenten 
novetats o activitats modificades 
per mantenir viu el Festival.

Tot un cap de setmana molt in-

tens
Els actes començaran el diven-
dres amb l’arribada de les llegen-
des i amb el concurs Quina llegen-
da. La plaça de l’Ajuntament serà 
l’escenari d’un sopar ofert per un 
restaurant de Sant Martí de Tous. 
El assistents al sopar passen a 
ser concursants de “Quina Lle-
genda” configurat amb iconogra-
fies de les diferents llegendes de 
la població. La seva mecànica és 

semblant a la del bingo.
L’animació del Grup de Teatre 
Dilluns al Vespre s’encarregarà 
de la dinamització del concurs 
i comptarà amb la Família Les 
Martines de Tous.
Dissabte a matí hi ha previstes 
dues gimcanes. La primera, dedi-
cada als més menuts (de 6 a 12 
anys) és de tipus tradicional i tin-
drà el final a la piscina de Tous. la 
segona (per a majors de 12 anys) 
serà una gimcana amb smartpho-
nes, en què s’utilitzaran les noves 
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tecnologies per poder fer les dife-
rents proves.
Al migdia tindrà lloc la representa-
ció de Les llegendes del cavaller 
d’Espinzella, un espectacle apte 
per a tots els públics.
A la tarda a l’antic safareig es una 
dansa de presentació de les do-
nes d’aigua que permetrà conèi-
xer qui són aquests personatges 
fantàstics que habiten gorgs i zo-
nes aquoses.
Durant tota la tarda, els visitants 
al FESLLECAT podran passejar 
pel poble i gaudir dels diversos 
racons de llegenda aptes pera 
tothom. 
1.- Racó de la bruixa (llegendes 
d’Altafulla.
2.- Racó de les flors (llegendes de 
Montserrat)
3.- Racó d’en Martí (llegendes de 
Sant Martí de Tous)
4.- Racó de les Voltes (llegendes 
de barcelona)
5.- Racó del Banyut (llegendes 
del Golf de Roses.
6.- Racó de les Eixides altes (lle-
gendes de la Vall d’Aran)
7.- Racó dels Llops (llegendes de 
les Balears).
I al vespre tindrà lloc un dels actes 
principals d’aquests dies: l’Apa-
gada de misteri, en què el poble 
apaga tot l’enllumenat públic i iŀ-
lumina el casc antic amb més de 
6.000 espelmes que marquen el 
recorregut que condueix fins els 
peus del castell. Diversos qua-
dres plàstics convertiran el recor-
regut en un passatge de misteri 
que culminarà als peus del castell 
on l’actriu Susanna Fawaz convi-
darà a tots els assistents a escriu-

re els seus neguit i a cremar-los a 
la Caldera de Tous.
Diumenge el matí començarà 
amb una cursa de muntanya pers 
als més esportistes per continuar 
amb un seguit d’activitats com 
una llegegantada o una passeja-

da amb burricleta. També durant 
tot el matí la cooperativa Abacus 
oferirà un espai creatiu.
A la tarda es podrà veure una lle-
genda convidada i finalment es 
farà el comiat de les llegendes, 
ofert per l’Esbart Cérvola Blanca.

JARDINERIA MORERA
Tel. 659 047 003
Tel. 606 567 993
jardineriamorera@hotmail.com

C/ Roquetes, 20
08712 Sant Martí de tous (Barcelona)

MANTENIMENT DE JARDINS

PODA DE TOT TIPUS D’ARBRES

MANTENIMENT DE TERRASSES

ESCARIFICACIONS DE GESPA

RETALLAMENT DE TANQUES I ARBUSTOS

TRACTAMENT FITOSANITARI

DESBROSSADA DE TALUSSOS I TANCATS

ORNAMENTACIÓ FLORAL
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Totes les novetats del Festival
Enguany el estival Tous és llegenda 
2012 present un segui de novetats 
que el fan encara més interesant.

La llegegantada
Estem molt acostumats a viure 
cerca viles arreu dels pobles de 
Catalunya i veure passar els ge-
gants que representen cadascun 
dels pobles presents, però poc en 
sabem de tots ells. El Festival de 
llegendes de Catalunya vol aportar 
un al·licient més a aquesta tradició 
i característica de la cultura tradici-
onal catalana. Una parella de ge-
gants visita la població per tal de 
presentar el seu passat, les
llegendes que l’envolten o la histò-
ria que els va fer néixer.
Enguany els gegants visitants són 
el Bernat i la Beatriu, vénen de la 
població de Sant Llorenç del Pene-
dès i la seva particularitat és que 
l’origen ve dels Senyors del Castell 
de Tous.
També en aquest acte, la parella 
de gegants batejaran el primer cap-
gròs de Tous: el Panna, un bando-
ler sanguinari que va viure a Tous i 
del qual se n’ha conservat la llegen-
da. Amb aquest capgròs el Festival 
pretén crear cada any un capgròs 
d’alguna llegenda de Catalunya, 
començant pels personatges que 
intervenen en les llegendes de 
Sant Martí de Tous.

El passat dissabte 16 de juny es 
va fer el lliurament dels premis del 
III Certamen Literari de Llegen-
des de Catalunya. Aquest any el 
nombre de llegendes rebudes es 
va doblar respecte l’any anterior, 
l’èxit ha estat rotund.
El jurat ha estat format pel La-
boratori de Lletres, escola d’es-
criptura i literatura de Barcelona. 
Les llegendes guanyadores han 
estat:
1) ‘Tres vides i un càstig’ de Blan-
ca Torà
2)  ‘Ceres’ de Roser Tomàs
3) ‘El llibre infidel’ de Maria Teresa 
Saborit
Un dels premis més rellevants 
és l’escenificació de la llegenda 
guanyadora com a acte final de 
l’activitat “Apagada de Misteri” del 
Festival de Llegendes de Catalu-

nya. A més, les autores tindran el 
premi d’un curs d’escriptura del 
Laboratori de Lletres. En aquest 
enllaç podreu llegir totes les lle-
gendes guanyadores: http://labo-

ratoridelletres.blogspot.com.es/
Convidem a tothom que li agra-
di escriure, independentment de 
l’edat, que comencin a pensar en 
la seva llegenda per l’any vinent.

Els premis del III Certamen literari de 
Llegendes de Catalunya

Passeig llegendari en burricleta
Burricleta.com t’ofereix la possibi-
litat d’acostar-te al castell de Tous 
amb les bicicletes motoritzades. 
Un passeig de deu minuts que fa-
ràs acompanyat d’un personatge 
d’algunes de les llegendes de Sant 
Martí de Tous que t’explicaran la 
seva relació amb el castell. Aques-
ta activitat t’acosta més al personat-
ge, a les motivacions i els objectius 
que han mogut la seva llegenda i 
que fan que encara avui siguin lle-
gendes vives.

Espai creatiu Abacus
La Cooperativa Abacus entra com 
a col·laboradors del Festival de 
Llegendes de Catalunya en la 

seva tercera edició. Així doncs jun-
tament amb el grup escolta Aeig 
Movi s’instal·len a l’espai infantil de 
la Plaça de l’Ajuntament per desti-
nar un espai a la creació. Amb tot 
el material didàctic que Abacus ofe-
reix el nen podrà aprofitar per dei-
xar-se impregnar de la temàtica del 
Festival i expressar-se lliurement. 
Cada nen participant rebrà un ob-
sequi per part del Festival.
L’espai estarà vigilat per monitors 
del AEIG MOVI St. Martí de Tous, 
amb la qual cosa els pares podran 
visitar tranquil·lament el MercArt de 
la Bossa de Bou dels carrers de 
Sant Martí de Tous.

La llegenda convidada: Guate-
mala
El Festival vol ser també un lloc 
de trobada amb altres cultures, és 

per això que enguany es presenta 
aquesta nova activitat que sempre 
que sigui possible vol formar part 
de l’esquelet de la programació.
Rebem Guatemala, la companyia 
de titelles Chumbala Cachumba-
la representarà l’espectacle “La 
Juanita sin miedo” . Un conte a 
través del qual el protagonista es 
va trobant amb personatges de 
llegendes guatemalteques com “El 
sombrerón”, “ La Siguanaba” o “La 
llorona”.
Per a poder entendre la procedèn-
cia d’algunes llegendes acompa-
nyarem la representació d’una xer-
rada conduïda per Nídia Tusal amb 
els artistes convidats.

Comiat de les llegendes
L’escola de música de Sant Martí 
de Tous ha musicat i ha posat lle-

tra a les llegendes de Sant Martí de 
Tous per al concert de final de curs. 
El Festival rep la seva “cantata”. La 
durada d’aquesta actuació és de 45 
minuts.
El comiat de les llegendes que 
ofereix l’Esbart Cèrvola Blanca de 
Tous, és un espectacle de música, 
lletra i ball original creat únicament 
per al Festival de Llegendes de Ca-
talunya. És un espectacle que de 
manera simbòlica i a partir del ball 
popular representa el comiat a les 
llegendes que durant el Festival han 
omplert la programació i els carrers 
de Sant Martí de Tous, reclamant 
un arreveure fins la pròxima edició. 
es tracta d’un espectacle work in 
progress que s’anirà creant any a 
any amb la incorporació de noves 
danses i capgrossos

Pupil.latge
Classes doma  i salt, 

Preparació pels galops,
Doma i ensinistrament de cavalls joves i adults. 

 
630 97 68 19 • 699 40 60 53 • centrehipiclafou@yahoo.es

Sant Martí de Tous

connecta’t al              Centre Hípic la Fou
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El Festival de Llegendes de Cata-
lunya, Tous és Llegenda, arriba a 
la tercera edició. Els propers 29, 
30 de juny i 1 de juliol Sant Martí 
de Tous es convertirà en la Capital 
de les Llegendes. Un festival únic 
a Catalunya realitzat en un marc 
d’encant com és aquest municipi 
de l’Anoia, amb una tradició lle-
gendària que es remunta més en-
llà dels seus orígens.
Sergi Vallès i Nídia Tusal, amb 
una àmplia i extensa experiència 
teatral, el primer com a actor i la 
segona com a figurinista, són els 
directors i fundadors d’aquest Fes-
tival de Llegendes que, com ells 
mateixos expliquen, va néixer de 
la necessitat de mantenir viu un lle-
gat cultural de narracions i llegen-
des dels pobles catalans i de més 
enllà, tot recuperant-les, potenci-
ant-les i donant-les a conèixer. Un 
esdeveniment, en ple creixement i 
consolidació, que presenta tot un 
ventall de novetats sense oblidar 
aquella essència de misteri que 
caracteritzà la primera edició. 
Amb el Sergi i la Nídia hem fet un 
repàs a la jove, però sòlida trajec-
tòria d’aquest Festival de Llegen-
des que ja escalfa motors.

Recordant els inicis del Fes-
tival... D’on va néixer aquesta 
iniciativa? D’on us ve aquesta 
estima i afició per les llegendes 
i la cultura popular?
La iniciativa del Festival va sorgir 
perquè Sant Martí de Tous volia 
crear un Festival que fos una festa 
popular per cada any, no una festa 
puntual d’un dia. A partir d’aquí la 
Nídia Tusal i jo vam pensar què hi 
havia a Tous de particular entorn el 
qual es pogués desenvolupar una 
festa. A nivell cultural i tradicional 
una de les coses que hi havia eren 
les llegendes populars que l’Elisa 
Vidal ha anat recollint durant tots 
aquests anys i vam creure que era 
important donar un impuls a tot 
això i, a més a més, reforçar-ho 
amb tot el món llegendari català, 
que n’hi ha per donar i vendre.

Com vàreu viure la primera edi-
ció? Imagino que amb molts 
nervis...
La primera edició... Nervis? Gaire-
bé et diria que no. Va ser tot tan 
precipitat... Que si els racons de 
llegendes, una apagada de miste-
ri, posem-hi espelmes... I amb tot 
això es va crear el festival d’una 
manera rapidíssima i va esdevenir 

FesLleCat: “La nostra il·lusió és que Tous 
sigui capaç de moure tot Catalunya”

una grata sorpresa. El dia del Fe-
sival vam sentir una gran alegria 
perquè vam veure que no parava 
de moure’s gent i que la festa es-
tava arrelant i agradant.

M’has comentat que tot va ser 
molt precipitat... No vàreu tenir 
gaire temps per organitzar-lo? 
Perquè recordo que ja la prime-
ra edició el Festival es va veure 
molt professional i ben organit-
zat.
No! Va ser un Festival que es va 
preparar en un mes i mig! Vam dir: 
“Ai! que ho podem preparar per 
aquest any? Sí! Va! Ho provem? 
Endavant!”. Tal qual. 

Heu rebut sempre el suport de 
les institucions, tant locals com 
per part de la Generalitat?
Per part de les institucions locals 
no hem tingut mai cap problema. 
Des del primer dia ens han donat 
tot el suport del món. Per part de la 
Generalitat hi ha molts problemes 
amb les subvencions, més que res 
per com està ara el moment de la 
cultura amb les retallades.

La primera edició va ser tan po-
sitiva que us vàreu engrescar a 
una segona i ara ja estem a la 
tercera. Però, us ho està posant 
difícil la situació general de crisi 
econòmica?
El que fa la crisi és que les neu-
rones s’activin al 100%. No és 
fàcil, però et puc dir que un 40% 
del pressupost és en espècies, 
aquest any. Vull dir que hem ha-
gut de fer anar molt el cap perquè 

el Festival pugui tirar endavant. El 
tema és que volem tenir tot un cap 
de setmana complert i és difícil, i 
més essent el tercer any. Tenir una 
quinzena d’activitats per fer durant 
tot el cap de setmana suposa tren-
car-se el cap per com fer-ho per 
tal que no suposin un cost. A nivell 
publicitari, si no fos per empreses 
com La Veu de l’Anoia, l’Ara Dia-
ri, Ràdio Igualada, Club Super 3, 
l’Hotel Molí Blanc, Burricleta, Llet 
Nostra... i tota la resta de coŀla-
boradors, no seria possible tirar 
endavant el Festival. Això sense 
comptar els voluntaris del poble. 
És així com ho superem i tirem en-
davant. Sí que és cert que tenim 
algun ingrés més perquè hem fet 
una campanya de “crowdfunding”, 
que és una cosa que s’està por-
tant molt amb els grups de música 
i que ens ha sortit molt positiva. 
D’aquí en sorgiran uns 3.000 eu-
ros de goteig.

Des de quan esteu treballant en 
els preparatius d’aquesta terce-
ra edició del Tous és Llegenda?
T’he de dir que al juliol de l’any 
passat el que es va fer en acabar 
el Festival va ser fer una valoració 
global i fer un pre-esquema de les 
línies de treball per a la propera 
edició. A partir del mes de gener 
d’enguany s’ha començat a tre-
ballar en tota la preproducció. O 
sigui que són uns sis, set mesos 
de feina. El Festival està en ple 
creixement i cada dia necessita de 
més preparació. Ara ja és el Fes-
tival de Llegendes de Catalunya, 
Tous és Llegenda, perquè és l’únic 

al país. La nomenclatura s’ha 
ampliat. Hem creat el Festival de 
Llegendes de Catalunya perquè 
d’alguna manera la marca la tenim 
nosaltres.

Teniu idea d’ampliar aquest Fes-
tival a d’altres punts de Catalu-
nya?
La nostra il·lusió és que no. M’ex-
plico, no vull parlar en negatiu, la 
nostra il·lusió és que Tous sigui 
capaç de moure tot Catalunya. Hi 
ha una cosa que la premsa ja ens 
va donar durant la passada edició, 
ens va anomenar “Tous, capital de 
les llegendes”. Crec que aquest 
és el titular que l’any passat vam 
extreure de la premsa i ens l’hem 
quedat. Tous, capital de les llegen-
des, no hi ha cap altre. I jo no sóc 
de Tous, perquè podrien dir: “Ui! 
Què localista!”. I no és així, però si 
la iniciativa surt de Tous, la bande-
ra la té aquest poble.

Cada any heu anat incorporant 
novetats al Festival. Amb qui-
nes es trobaran els assistents al 
III Tous és Llegenda?
N’està farcit! Divendres està una 
mica més encarat pel poble i els 
seus veïns. Tenint en compte les 
crítiques constructives que es van 
extreure l’any passat, enguany 
està pensat que hi hagi un con-
curs, una mena de “bingo”, el que 
són les quines o quintos dels po-
bles. Es tracta d’un cartró en el 
qual hi ha els 90 números, que 
tothom té disposats de manera 
diferent. Enguany hi ha premis su-
ficientment atractius perquè si ve 

gent de fora quedi molt contenta. 
No es regalarà només el típic pa 
amb nous. Hi ha una nit d’hotel 
a l’Hotel Llegendes de Girona, 
Camins de Vent regala un vol en 
globus, hi ha un munt d’entrades 
a sortejar pels museus arqueolò-
gics de Catalunya... És un joc més 
participatiu, obert també a aquells 
visitants de fora del municipi que 
vulguin participar, i que fa que no 
s’alenteixi i que sigui dinàmic. 
Dissabte tenim una gimcana nova, 
amb smartphones. Cada grup tin-
drà un smartphone, els quals hau-
ran de desenvolupar les proves a 
través de qr’s, fotos. A la tarda hi 
haurà dones d’aigua, un joc per a 
que gent de totes les edats hi par-
ticipi i es remulli. Es diu dones d’ai-
gua perquè antigament les dones 
anaven a estendre la roba a les nits 
de lluna plena i, si podies aconse-
guir una penyora d’aquestes, teni-
es fortuna per tota la vida. La prova 
consistirà en què cada grup remulli 
tan bé com pugui la peça de roba 
i l’escorri en un bidó. L’equip que 
més litres d’aigua acumuli guanya-
rà la penyora. D’aquesta manera 
aconseguim que la gent surti fres-
ca i no passi calor als racons de 
llegenda, els quals es desenvolu-
paran com cada any. A la nit tenim 
l’Apagada de Misteri, que enguany 
variarà una mica perquè la gent no 
hagi de fer grans cues.
Diumenge s’afegeix l’espai creatiu 
Abacus, un espai on els infants 
podran gaudir de tot el material di-
dàctic que ens cedeix Abacus. Hi 
haurà l’activitat de la “Burricleta”, 
que es durà a terme en grups de 

Nídia Tusal i Sergi Vallès, directors i fundadors del Festival de Llegendes de Catalunya, Tous és Llegenda (FesLleCat)
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Escena de l’Apagada de Misteri de la passada edició                                                                                                                                                                                                                                                                                 FOTO: Raquel Riba Rossy

quatre o cinc persones. Un del 
grup serà un personatge d’algu-
na llegenda, el qual farà una vol-
ta amb els seus companys amb 
aquesta bicicleta elèctrica per 
Tous. Enguany també tenim la 
“Llegegantada”. Cada any porta-
rem una parella de gegants i s’ex-
plicarà una mica la seva història. 
Curiosament, aquest any comen-
cem amb els gegants de Sant Llo-
renç del Penedès que són Beatriu 
i Bernat de Tous, els Senyors del 
Castell de Tous. Ells seran els 
encarregats de batejar el nou 
capgròs de Sant Martí de Tous, 
el Panna. La tarda de diumen-
ge hi ha programada la llegenda 
convidada, que és una altra nove-
tat. Enguany vénen llegendes de 
Guatemala amb titelles. Seguida-
ment es durà a terme un concert 
de l’escola i l’acte de clausura on 
l’Esbart Cérvola Blanca i el Grup 
de Teatre representaran una dan-
sa amb el Panna, la música i la 
lletra de la qual s’ha composat 
especialment per aquest acte en 
el qual es recullen les llegendes 
per l’any que ve. Que, per cert, 
aquest any es regalarà a tots els 
socis del Club Super 3 el primer 
CD recopilatori de llegendes, una 
altra novetat que incorporarem 
cada any, on hem comptat amb 
la col·laboració de la Lloll Bertran 
i el David Verdaguer que les han 
enregistrades.

Per tot el que m’expliqueu es 
denota que enguany el Festival 
fa un salt qualitatiu de gegant.
Sí, creiem que sí. La nostra apos-
ta no és la grandària, la duració 
en dies, sinó crear un esdeveni-
ment on durant tres dies regni la 
qualitat.

L’acte estrella continua sent 
l’Apagada de Misteri. Què té?
El primer any ens va sobrepas-
sar, sens dubte. L’any passat vam 
doblar assistència. És l’acte que 
marca la diferència. A Catalunya 
no hi ha cap acte com aquest en-
lloc. És únic!

Amb quines sorpreses es tro·
baran els visitants a l’Apagada 
de Misteri?
Hi ha un grup de joves que ha es-
tat fent classes de teatre tot l’hi-
vern amb mi que representen una 
llegenda escenificada a la nit. En-
guany també tornem una mica al 
primer any, que feia una mica més 
de por que l’any passat. Recupe-
rem aquella essència de misteri 
del primer Tous és Llegenda.

Com aconseguiu gestionar l’or·
ganització d’un Festival que ja 
està prenent grans dimensions 
i una abundant participació? 
Perquè ve un munt de gent!
No és gens fàcil, però sense la 

col·laboració voluntària i desinte-
ressada dels habitants de Tous 
seria impossible.

A nivell publicitari també s’ha 
fet un gran salt.
Sí. Amb RAC1 hem creat un petit 
conveni. L’Hotel Molí Blanc rega-
larà habitacions a canvi que sur-
ti publicitat el Festival i l’hotel al 
concurs Tot És Possible, que es 
fa entre setmana, i també al pro-
grama del cap de setmana de la 
Marta Cailà. Hem fet difusió amb 
l’Ara Diari, amb La Veu de l’Ano-
ia, amb Ràdio Igualada i Club 
Súper 3, mitjans oficials que col·
laboren amb nosaltres. I, a més, 
en aquesta ocasió comptem amb 
Qucut Produccions que ens està 
fent tota la comunicació del Festi-
val excel·lentment. És una despe-
sa que no podríem tenir si ells no 
ens ajudessin com ho estan fent.

I no teniu por de que vingui 
massa gent després de tota la 
difusió que esteu fent?
Ja des d’un principi hem comu-
nicat que l’Apagada de Misteri té 
un aforament limitat. Nosaltres ja 
avisem. Pel que fa als racons de 
llegenda no ens fa por un excés 
perquè hi ha set racons i moltes 
altres activitats. Per tant, millor si 
ve molta gent.
Amb l’Apagada de Misteri ens 
plantegem que si té un èxit brutal i 

veiem que s’ha quedat molta gent 
fora, doncs, es faran dues nits. El 
problema és que si es fan dues 
nits és més difícil tenir a un perso-
natge conegut que et representi la 
llegenda final. Pensa que les per-
sones conegudes que participen 
al Festival estan fent un esforç, 
perquè estan col·laborant quasi 
desinteressadament.

En aquesta ocasió heu organit·
zat tot un seguit d’actes previs 
al Festival per començar a es·
calfar motors, com és la projec·
ció i col·loqui amb el director i 
actors protagonistes de la pel·
lícula “Serrallonga”, basada 
en la llegenda d’aquest rebel 
bandoler. M’imagino que no 
deu ser fàcil moure a tot aquest 
equip de professionals.
No és fàcil, però arrel de l’ofici de 
la Nídia i meu, dins el camp artístic 
tenim relació amb molts professi-
onals que hi donen suport. Però el 
què més em sorprèn, és que quan 
explico el Festival hi ha molta gent 
que em diu “que xulo!”. Però no 
és tan fàcil com sembla. L’Esteve 
Rovira o l’Isak Férriz em van dir 
que sí a venir al col·loqui de Ser-
rallonga però amb l’interrogant de 
que si els hi sortia algun acte o fei-
na en la que cobressin no podri-
en venir, lògicament. Es tracta de 
fer molta gestió, moltes trucades, 
temps. A banda de la projecció de 

“Serrallonga”, s’ha fet una sessió 
de llegendes a l’Abacus, l’Elisa 
Vidal va organitzar als Amics de 
Tous un acte de presentació de 
les llegendes i  s’ha creat el primer 
certamen literari de llegendes per 
escollir la llegenda que s’explica-
rà al final de l’Apagada de Misteri, 
a nivell de tot Catalunya i obert a 
totes les edats.

Quines llegendes s’explicaran 
en aquest III Tous és Llegenda? 
Perquè no repetiu mai cap, oi?
No, cap... Bé sí, les de Tous que 
són un clàssic. Enguany s’expli-
quen llegendes de la Vall d’Aran, 
de les Balears, de Barcelona, del 
Golf de Roses, de Montserrat i 
d’Altafulla.

Hi ha prou llegendes a Catalu·
nya com per no repetir a cap 
Festival?
Uf! I tant!

A títol personal amb quina lle·
genda us quedeu?
Aquesta és la pregunta de: amb 
quin fill et quedes? Complicat! 
Però, per excel·lència crec que 
Tous té grans llegendes. La gent 
sempre es queda amb la de La 
Senyora de Tous, però aquesta 
es troba versionada a molts altres 
pobles. Per nosaltres és la Cérvo-
la Blanca, sens dubte!
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NOÈLIA PLATERO / LA VEU

L’actriu igualadina Susana Fawaz 
és avui dia un dels rostres més 
coneguts del panorama televisiu. 
Cada dia, vora les 4 de la tarda, 
entra a moltes llars catalanes inter-
pretant el paper d’Olga a l’exitosa 
sèrie de TV3 La Riera. Una expe-
riència que l’actriu defineix com a 
molt enriquidora i que ha suposat 
assolir un objectiu professional. 
Una gran oportunitat que ha estat 
possible gràcies a l’esforç i la te-
nacitat en el constant treball diari i, 
com ella mateixa diu, “en no deixar 
de somiar mai”.
El currículum d’aquesta artista 
igualadina és molt extens. Ha tre-
ballat en teatre, cinema i televisió 
i, a més, és llicenciada en Comu-
nicació Audiovisual i codirigeix un 
centre de formació actoral a Bar-
celona, anomenat “La Bobina”. 
Però, pel que fa a la seva vocació 
artística, la seva gran oportunitat 
va arribar l’any 2008 de les mans 
del director J. Antonio Salgot, sota 
les ordres del qual va interpretar el 
paper de Carla a la pel·lícula My 
Way, nominada als premis Gau-
dí. Una fita que va reconèixer les 
grans dots actorals d’aquesta jove 
promesa de l’escena catalana.
Enguany, a més, la seva coŀlabo-
ració és una de les grans sorpre-
ses del Festival de Llegendes de 
Catalunya, Tous és Llegenda.  En 
aquesta ocasió la Susana interpre-
tarà la llegenda final de l’Apagada 
de Misteri, el moment culminant 
d’aquest màgic esdeveniment on, 
rodejada d’espelmes, convida-
rà als visitants a cremar les se-
ves pors, angoixes i neguits sota 
l’ombra de misteri que envolta la 
llegenda guanyadora del III Certa-
men de Llegendes de Catalunya. 
Tot un secret que caldrà descobrir 
la màgica nit del 30 de juny.

L’any 2008 et va canviar força 
la vida. La teva interpretació de 
Carla a la pel·lícula My Way, de 
J. Antonio Salgot, va suposar 
un abans i un després a la teva 
vida com a actriu. Com va co-
mençar tot plegat i què va supo-
sar per a tu aquest salt a la gran 
pantalla?
Vaig estar un mes de càsting! El 
personatge de Carla m’ha donat 
molt, és molt important per mi. El 
procés de creació del personatge 
com el rodatge va ser molt intens. 
Treballar amb el Toni Salgot va ser 
com fer un màster, vaig aprendre 
molt al seu costat. 

L’actriu igualadina, Susana Fawaz, interpretarà la llegenda final de l’Apagada de Misteri al Festival de Llegendes de Catalunya, Tous és Llegenda

Susana Fawaz: “El secret per triomfar és treballar, 
lluitar, entrenar i no deixar mai de somiar”
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Però, de fet, el teu salt de l’ano-
nimat a la vida pública l’has fet 
aquest any. A diari entres a les 
llars catalanes interpretant el 
paper d’Olga a sèrie de TV3 La 
Riera. Suposo que la metodolo-
gia de treball deu ser molt dife-
rent... Què és el que més valores 
d’aquesta experiència en el món 
de la tele? 
Sí, la metodologia és completa-
ment diferent, la televisió és molt 
dinàmica, necessites una capaci-
tat de concentració molt ràpida per 
adaptar-te a diferents situacions. 
És un entrenament brutal. A la tele 
pots rodar 8 seqüències en un dia! 
O més!! Al cinema i el teatre és 
molt diferent el procés. 

Què suposa aquesta oportunitat 
per a tu?
Significa assolir un objectiu profes-
sional. Estic molt contenta. 

A banda d’actriu també ets lli-
cenciada en Comunicació Audi-
ovisual i codirigeixes el centre 
de formació actoral “La Bobina” 
a Barcelona, tot això combinant-
ho amb la gravació de La Riera 
i d’altres projectes. Com t’or-
ganitzes? Perquè, a més, con-
tinues vivint a Igualada, si no 
m’equivoco.
Sí, visc a Igualada i treballo a Bar-
celona. Quan tens tantes coses al 
cap, has de saber organitzar-te i 
planificar-te molt bé per aconseguir 
tots els objectius. També aprens a 
delegar.  Durant la setmana porto 
un ritme molt intens, Igualada a mi 
em dóna tranquil·litat, pau... Quan 
arribo aquí desconnecto de l’es-
très de Barcelona, recupero ener-
gies, estic amb la família, amb la 
meva gent...

Has treballat en cinema, teatre, 
televisió... Què és el que més 
t’agrada de cada disciplina? 
Amb quina et quedaries si ha-
guessis d’escollir?
Em costaria molt escollir. El teatre 
té la màgia d’actuar en directe, del 
contacte amb el públic, de l’aplau-
diment, l’atmosfera que hi ha en 
un teatre és addictiva, no es pot 
explicar. De la televisió m’agrada 
el seu dinamisme, la seva veloci-
tat i el seu impacte massiu, és im-
pressionant!!! 
El cinema és màgic per la capacitat 
de reproduir la realitat, és un mirall, 
una finestra a la vida, m’agrada la 
seva perfecció. 

Actor, es neix o es fa?
Estimar aquesta professió i neces-
sitar-la com l’aigua per viure és: 
vocació.
Però sí que és veritat que tot i que 
sigui el que més estimes (profes-
sionalment parlant), no coneixes 
la tècnica ni la disciplina i per tant 
has de aprendre la professió, com 
qualsevol altra feina. Jo crec que 
actor, es neix i es fa. 

Quin és el camí que s’ha de se-
guir per aconseguir triomfar? Hi 
ha algun secret?
El secret és treballar, lluitar, entre-
nar i no deixar mai de somiar...

Enguany, a més, entre els teus 
projectes destaca la teva pro-
pera col·laboració al Festival de 
Llegendes de Catalunya, Tous 
és Llegenda, en el qual interpre-
taràs la Llegenda final de l’Apa-
gada de Misteri. L’any passat la 
va interpretar la també popular 
actriu igualadina Lloll Bertran. 
Què et va semblar el projecte 
quan te’l van proposar? 
Em va fer molta il·lusió que em 
truquessin! El primer any ja vaig 

assistir a l’Apagada de Misteri com 
a espectadora i vaig sortir d’allà 
entusiasmada, amb un somriure i 
pensativa... Que a la tercera edi-
ció hagin comptat amb mi em fa 
molt contenta. És un Festival tan 
màgic!!! A més a més amb els 
organitzadors compartim amistat 
professional i personal. 

Quina opinió et mereix aquest 
Festival únic a Catalunya on les 
llegendes i la cultura popular 
són les grans protagonistes? 
I, què et sembla formar-ne part 
enguany?
Em sembla un Festival que pro-
voca sensacions molt intenses al 
públic. És un festival molt misteri-
ós on el foc es un element molt im-
portant. S’il·lumina tot el casc antic 
amb més de 6.000 espelmes que 
van marcant un recorregut que 
arriba fins al castell de Sant Martí 
de Tous. Durant aquest recorre-
gut ens anem trobant llegendes 
de misteri dels Països Catalans 
(interpretades). Al final del recor-
regut, als peus del Castell de sant 
Martí de Tous, es fa l’apagada del 
misteri on interpreto l’última llegen-
da i convido a tots els participants 

a escriure els seus neguits, angoi-
xes i pors en un paper i finalment 
cremar-los a la Caldera de Tous... 
acompanyat d’un rom cremat!!! 

Has interpretat abans algun pa-
per de terror o misteri, o serà la 
teva primera experiència dins 
d’aquest gènere? 
Sí, he interpretat altres papers de 
terror i misteri, és un gènere molt 
gratificant, és molt divertit preparar 
aquets personatges. 

Fa poc menys d’una setmana 
que es va donar a conèixer la 
llegenda guanyadora que inter-
pretaràs a l’Apagada de Misteri. 
Ja l’has poguda llegir? 
Ens pots avançar alguna cose-
ta?
Només puc dir que no us podeu 
perdre aquest festival, que la lle-
genda guanyadora que interpreta-
ré en l’apagada de Misteri és im-
pressionant!!! I que us espero allà 
el 30 de juny amb moltes ganes de 
passar una bona estona, de sen-
tir moltes coses i de cremar tots 
junts els nostres neguits, angoi-
xes i pors... que en aquesta època 
s’agraeix. 



DIVENDRES 29 DE JUNY
Arribada de les llegendes
Plaça de Fàtima - 21h - Gratuït
Enguany arriben molt ben acompanyades 
per inaugurar el Festival de la mà del ge-
gant del Serral de les forques.

Sopar Popular i Quina Llegenda
Plaça de Fàtima - 21:30h - adult: 13 eur. 
infantil: 9eur.
Sopar i Joc “Quina Llegenda” ofert pel Res-
taurant Don Paco animat per les Martines 
de Tous i amb premis molt suculents apunt 
per a tots els participants.

Balla en català
Plaça de Fàtima - 1h - Gratuït
La plaça es converteix en l’escenari per-
fecte per rebre els Dj’s Pubilla i Hereu del 
Festival, dos personatges especials que 
punxen música en català.

DISSABTE 30 DE JUNY 
MercArt de la Bossa de Bou
Carrer Major - 11:00 a 01:00h dissabte
10:00 a 21:00 diumenge
El carrer Major de la vila es converteix du-
rant el cap de setmana del festival en un 
mercat de productes artesanals.

Gimcanes de llegenda
Plaça de l’Ajuntament - 10-12:30h - Gra-
tuït
(es recomana portar roba de bany)
- Tradicional de 6 a 12 anys
Una proposta per gaudir de cadascun dels 
fets viscuts a la llegenda de la Bossa de 
Bou. Activitat divertida i refrescant.
- Amb Smartphones a partir de 12 anys
Un smartphone per grup serà l’eina per viu-
re aquesta gimcana de llegendes urbanes.

Llegendes del Cavaller d’Espin-
zella
Plaça de l’Ajuntament - 13:00h - Gratuït
Espectacle familiar que recopila llegendes 
de castells de Catalunya explicades pel 
mateix Cavaller. Riuràs i cantaràs.

Dones d’Aigua
Antic Safareig - 17:30 a 18:15- Gratuït
Coneix de més aprop algunes característi-
ques d’aquests éssers fantàstics mitjançant 
la dansa i el joc d’aigua que t’ofereixen.

Racons de llegenda
De 18:30 a 21:30 - Gratuït
Un recorregut itinerant on pots escollir l’or-
dre amb el qual visitar i escoltar diferents 
llegendes d’arreu dels Països Catalans.

1 - Racó de la Bruixa (Altafulla)
Vara per una, per dues, per tres
Baixafulla
El gat negre
2. Racó de les Flors (Montserrat)
Les encantades
El cap de mort
El Timbaler del Bruc
3 - Racó d’en Martí (Sant Martí de Tous)
La Senyora de Tous
El Torrent Cavaller
La Cèrvola Blanca
4. Racó de les Voltes (Barcelona)
El Rei i el sabater
El pou i les monedes
La fundació de la ciutat
5 - Racó d’en Banyot (Golf de Roses)
Les sirenes i els fadrins encantats
El pop gegant
El dofí negre

6 - Racó de les Eixides Altes (Vall 
d’Aran)
Erulet i la màgia del foc
La maledicció de la Maladeta
7 - Racó del Llops (Balears)
El drac de na Coca
El salt de la Bella Dona

Apagada de misteri
23h (recorregut guiat) - 3 eur. (aforament 
limitat).
S’apaga l’enllumenat públic del casc antic 

i s’il·lumina amb més de 6000 espelmes 
que marquen un recorregut fins als peus 
del castell.
Llegendes de misteri i bruixes catalanes 
converteixen el camí en un passatge tene-
brós que culmina amb una última llegenda
interpretada per l’actriu Susana Fawaz, que 
en acabar convida a tots els espectadors a 
cremar els seus neguits, angoixes i pors a 
La Caldera de Tous, i tot això acompanyat 
d’un Rom Cremat.

DIUMENGE 1 DE JULIOL 
Cursa de la Senyora de Tous
Plaça de Fàtima - Hora: 09:00 a 12:00h
Pels més agosarats oferim dos circuits 
d’una cursa d’alta muntanya pels paratges 
més llegendaris de la vila.

Tots els actes

La venda d’entrades per a l’Apagada 
de Misteri es farà el mateix dia 30 al 
punt d’informació del festival i les en-
trades per a la Llegenda convidada es 
poden adquirir al punt d’informació o a 
la taquilla de l’Ateneu 30 minuts abans 
(gratuït per als socis del Club Super3 
i per als fills menors de 12 anys dels 
socis d’Abacus)
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Inscripcions a www.x-avi-cat.

Passeig llegendari amb Burric-
cleta
Plaça de l’Ajuntament - 10:00 a 14:00h 
- Gratuït
Un passeig en bicicleta motoritzada acom-
panyat d’un personatge de llegenda.

Espai Creatiu Abacus
Plaça de l’Ajuntament - 10:00 a 14:00h- 
Gratuït
La Cooperativa Abacus amb el seu mate-
rial didàctic, juntament amb l’AEiG Movi, 
t’ofereixen un espai de creació artística.

Llegegantada
Plaça de l’Ajuntament - 11:00h - Gratuït
Coneix la història que hi ha al darrera de 
la parella de gegants que ens visita aquest 
any: Bernat i Beatriu de Tous, de Sant Llo-
renç del Penedès.

La Llegenda Convidada : Guate-
mala
Ateneu 18:30 a 20:00 - 2 eur.
Una trobada cultural rebent llegendes llu-
nyanes que ens porta la companyia Chum-
bala Cachumbala amb l’espectacle de 
titelles “Juanita sin miedo” i un posterior 
col·loqui.

Comiat de les Llegendes
Plaça de l’Ajuntament - 21:00h - Gratuït
Cantata teatralitzada de Llegendes per part 
dels alumnes de l’Escola Cérvola Blanca.
I per finalitzar el Festival, l’Esbart Cérvola 
Blanca es reactiva per presentar un nou 
ball amb el capgròs del Panna per acomia-
dar les Llegendes fins l’any vinent.

c. Corral de la Farga 28 EL XARÓ, 08787 la Pobla de Claramunt • Tel. i Fax: 93 808 65 87

OBRA NOVA
REHABILITACIONS
CUINES I BANYS

Ricardo Manzaneda      686 463 987   •   Javier Cámara    661 605 801










	SuplementLaVeu.pdf
	VEU01
	VEU02
	VEU03
	VEU04
	VEU06
	VEU08
	VEU10
	VEU11
	VEU12
	VEU13
	VEU15
	VEU16
	VEU17
	VEU18
	VEU20
	VEU21
	VEU22
	VEU24
	VEU25
	VEU26
	VEU27
	VEU28OK
	VEU29
	VEU30
	VEU32
	VEU34
	VEU35
	VEU36
	VEU39
	VEU40
	VEU41
	VEU42
	VEU43
	VEU44
	VEU45
	VEU46
	VEU47
	VEU50
	VEU51
	VEU54
	VEU56
	VEU57
	VEU58
	VEU60
	VEU61
	VEU62




