
CULTURES

Regió7DIMARTS, 26 DE SETEMBRE DEL 201734

Els Moixiganguers d’Igualada
participaran a la jornada castelle-
ra de la 20a Fira Mediterrània de
Manresa, que tindrà lloc dissabte
7 d’octubre, a la Plana de l’Om, a
partir de 2/4 de 6 de la tarda. Amb
aquesta darrera incorporació, l’ac-
tuació castellera de la fira tindrà la
participació de quatre colles: la
colla castellera d’Igualada, els Ti-
rallongues de Manresa, els Caste-
llers de la Vila de Gràcia i els Cas-
tellers de Berga. És la primera ve-
gada que totes aquestes colles, la
majoria provinents de la zona
d’influència de la Catalunya Cen-
tral, actuaran a la mateixa plaça.
Els Moixiganguers d’Igualada es
van fundar l’any 1995 i des de lla-
vors fins ara més de 600 persones
han vestit la camisa morada que
els caracteritza. 
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Els Moixiganguers
d’Igualada
s’afegeixen a la
diada castellera
de la Mediterrània

ARXIU PARTICULAR

Els Moixiganguers d’Igualada

Entrevista Màrius Serra

Si hi ha una persona a Catalu-
nya que hagi popularitzat els jocs
de paraules i els enigmes lingüís-
tics, aquest és l’escriptor i perio-
dista Màrius Serra (Barcelona,
1963), que dissabte va ser a Sant-
pedor  per celebrar el 50è aniver-
sari de la biblioteca municipal.
Per a Serra, que els adults es diver-
teixin amb aquests jocs lingüístics
respon al fet que recuperen sen-
sacions oblidades de  la infantesa.

Quan va descobrir els jocs de
paraules?

De petit, a classe d’anglès, apre-
níem fent mots encreuats i em-
barbussaments. Però el primer
joc de paraules que veritablement
m’obre la porta a aquest món va
ser un palíndrom que vaig trobar
en un conte de Cortázar quan es-
tudiava a la universitat. Aleshores
me’n vaig anar a la biblioteca, i es-
tirant el fil vaig anar a topar amb
una enciclopèdia italiana on hi
havia moltes modalitats de jocs
sota l'epígraf «Enigmística». Allò
em va obrir els ulls, i a partir d’aquí
vaig començar a investigar i a es-
criure articles sobre el tema.

Els escriptors de l’univers Ou-
lipo, com ara Raymond Que-
neau i Georges Perec, han mar-
cat la teva obra.

Sí. El descobriment de l’Oulipo,
d’una banda, i de l’enigmística ita-
liana, de l’altra, han estat dues de
les influències més importants
per a mi. L’avantatge de l’Oulipo
és que el joc de paraules ja no és

una finalitat, sinó un mitjà per ex-
plorar l’ànima humana.

Quan fa jugar un auditori
d’adults, al començament tot-
hom manté una actitud seriosa,
però de mica en mica es deixa
anar. Per què creu que la gent es
diverteix tant fent jocs de parau-
les?

Perquè els fa recuperar sensa-
cions perdudes de la infància, que
és el primer moment d’aprenen-
tatge. En aquesta fase, el llenguat-
ge té un paper central perquè és el
mitjancer amb el món. Una de les
coses que més em van fascinar
quan vaig començar a investigar
seriosament sobre el tema són els
textos que malparlen de la trivia-
lització i la banalització que, su-

posadament, implica el joc.
Aquesta resistència sempre hi és.
El joc permet treure’s la màscara
de l’edat adulta, que és una mena
de cuirassa.

Sol dir que la capacitat d’esta-
blir associacions entre dues co-
ses que, d’entrada, no en tenen
és a l’origen de la creativitat. Per
què és important treballar
aquesta facultat mitjançant els
jocs de paraules?

Jo entenc la creativitat com una
cosa més enllà de la creació artís-
tica. És una creativitat vital que te-
nen les persones capaces de tro-
bar camins propis. I aquests ca-
mins es troben si s’explora sense
repetir d’una manera mimètica el
que has rebut. En el camp de l'es-

criptura, penso en la resposta que
va donar Borges a la pregunta de
quina era la seva màxima aspira-
ció com a escriptor: «Ajuntar pa-
raules que mai abans no ho hagin
estat». La creativitat és important
en tots els àmbits, també en el
científic. Els investigadors, en re-
alitat, busquen forçar l’atzar per
trobar nous camins. I de la creati-
vitat i el pensament individual,
neix el pensament crític.

En el seu últim llibre, «D’on
trec el temps» (Empúries, 2017),
defensa deixar d’estar pendent
del temps per aprofitar-lo millor
i saber distreure’s per trencar
les rutines.

He escrit aquest llibre des de
l’experiència personal d’algú que
no ha estat sotmès mai a uns ho-
raris des d’un punt de vista laboral
i que se’ls ha hagut de fabricar.
També m’hi interessava reflexio-
nar sobre la part no pragmàtica de
la relació amb el temps, ja que
moltes de les coses més impor-
tants que he trobat les he desco-
bert quan no les buscava. La gent
ha pres consciència que cal ges-
tionar el temps, però el meu llibre
no és d’autoajuda.
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«El joc permet als adults treure’s la màscara»
Escriptor i periodista. L’home dels enigmes lingüístics defensa la creativitat i el pensament individual com a pares del
pensament crític. Un palíndrom que va trobar en un conte de Cortázar li va fer mirar amb uns altres ulls les paraules

Santpedor convida Màrius Serra per celebrar el cinquantè aniversari de la biblioteca municipal 
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Màrius Serra, dissabte, a la biblioteca municipal de Santpedor

Amb l’Oulipo, el joc de
paraules ja no és una

finalitat, sinó un mitjà per
explorar l’ànima»

La gent ha pres
consciència que cal

gestionar el temps. Però el
meu llibre no és d’autoajuda»

La representació del Carmina
Burana de Carl Orff, a càrrec de la
Coral Cantiga, el Cor de Cambra
de Granollers i Exigim Realitat,
prevista per al diumenge 1 d’octu-
bre a les 6 de la tarda al teatre Kur-
saal de Manresa, ha queda suspe-
sa a causa de la complexitat logís-
tica que representa per a la com-
panyia moure músics i cantaires
el dia que hi ha convocat el refe-
rèndum. El Kursaal es posarà en
contacte en els propers dies amb
les persones que ja hagin adquirit
entrades de l’espectacle per recu-
perar l’import de les entrades.

A  Berga, les dues obres de mi-
croteatre organitzades per La Far-
sa per al cap de setmana del 30 de
setembre i 1 d'octubre (En punt
mort i Passatgers) al cine Catalu-
nya, canvien de data per «la situa-
ció política excepcional del país».
La doble sessió es farà el dimecres
1 de novembre, a 2/4 de 6 de la tar-
da i a 2/4 de 8 del vespre.
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La Farsa i el Kursaal
suspenen els
espectacles del dia
1 pel referèndum

Es complauen a convidar-vos a l’acte institucional per commemorar el Dia Internacional de la 
Gent Gran i a la inauguració del curs 2017-2018 de les Aules per a la Gent Gran de Manre-
sa, que tindrà lloc el dijous 28 de setembre a dos quarts de vuit del vespre, al saló de sessions de 
l’ajuntament.

La conferència inaugural, Cinc cèntims d’òpera, anirà a càrrec del senyor Enric Prats Sanjosé, 
advocat i vicepresident de la Federació Catalana de Bàsquet.

En el transcurs de l’acte es lliurarà el Premi del Consell Municipal de la Gent Gran.

Manresa, setembre del 2017

L’alcalde de Manresa
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La presidenta de la Coordinadora de
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