
El món de la cultura manresana
va perdre divendres al vespre una
de les seves personalitats emble-
màtiques. Isidre Sala Pascual, que
va ser durant una dècada i mitja el
primer president del Grup Sarda-
nista Dintre el Bosc, va morir a
l’edat de 76 anys en no poder su-
perar un contratemps físic que va
tenir fa tres setmanes. El funeral
en la seva memòria es fa avui, diu-
menge, a les 12 del migdia, a la
sala Montserrat de Fontanova.

La Colla Sardanista Dintre el
Bosc es va crear el 1951, i Isidre
Sala s'hi va incorporar com a dan-
saire a principi dels anys 60. El
col·lectiu va aturar la seva activitat
durant la dècada dels 70 i el 1981
«es va fer un retrobament d’antics
dansaires que va aplegar molta
gent, tant que n’hi havia per a tres
colles», va explicar ahir Joan Puig,
actual president, a Regió7.

Per aquest motiu, es va decidir
la represa de l’activitat i es va for-
malitzar l’entitat i crear les tres co-
lles: Arrels, Brots i Dintre el Bosc.
Durant els primers quinze anys de
la nova etapa, Isidre Sala en va ser
el president. El 1984 va fundar la
colla Barrufets de Dintre el Bosc,

així va ampliar l’espectre d’edat
dels dansaires de l’associació.

Durant aquells anys, el grup va
organitzar les Festes de la Llum
del 1992 i, tres anys després, va im-
pulsar, amb altres entitats de la
ciutat, la celebració de la Festa de
Cultura Popular, que el 1998 va es-
devenir la Fira d’Espectacles

d’Arrel Tradicional, avui conegu-
da com a Fira Mediterrània.

Precisament, aquest apunt de
la seva biografia va ser reconegut
el mes de desembre passat en un
acte que va retre homenatge als
promotors de la iniciativa, i que va
presidir el conseller de Cultura de
la Generalitat, Lluís Puig. 

Després de deixar la presidèn-
cia del Grup Sardanista Dintre el
Bosc, Sala va continuar vinculat al
col·lectiu i va formar part de diver-
ses juntes directives. De fet, enca-
ra era vocal de la junta permanent
en un exemple de la vinculació i
el compromís que sempre va ex-
hibir amb l’entitat i les sardanes.

Mor Isidre Sala, primer president 
del Grup Sardanista Dintre el Bosc
Els anys 60 va entrar a la colla i el 1981 va agafar la presidència de l’entitat quan es va constituir 

GRUP SARDANISTA DINTRE EL BOSC/AIDA

A l’esquerra de la imatge, Isidre Sala, a la plaça Major durant una ballada en homenatge a Francesc Bonvehí

FESTÍ PER ALS
SENTITS PER A
NENS I NENES
D’1 A 100 ANYS

CAVERNÍCOLA
Gran Bretanya, 2018. Animació. 89 mi-
nuts. Direcció: Nick Park. Guió: Mark Bur-
ton, John O'Farrell, James Higginson. Basat
en una història de Park. Pantalles: Bages
Centre (Manresa), Mont-Àgora )Santa Mar-
garida de Montbui) i Multicines (Abrera).

El cinema ha reflectit sovint
la prehistòria amb anacro-
nismes més o menys deli-

berats. I així, clàssics com Hace un
millón de años i En busca del fuego
es permetien nombroses llicèn-
cies creatives. Cavernícola se-
gueix un filó animat, explotat re-
centment per la franquicia L’edat
de gel, i juga sense complexos amb
una visió totalment fantàstica (i
hilarant) del nostre passat més re-
mot. El film recull el xoc entre
l’edat de bronze i la de pedra, i se-
gueix l’epopeia de Dug, un humà
que juntament amb el seu fidel
company, el senglar Hognob, ha
de defensar la dignitat de la seva
tribu. I la invenció del futbol serà
decisiva en la trama.

Cavernícola apareix com el nou
(i ambiciós) projecte dels estudis
Aardman. Aquesta factoria brità-
nica  s’ha convertit en els últims
vint anys en una dels referents
més brillants de l’animació sus-
tentada en la tècnica de l’stop-
motion (la filmació fotograma a
fotograma). La llegendàriaChicken
Run: Evasión en la granja fou el
primer llargmetratge d’una pro-
ductora que també ens ha donat
personatges tan emblemàtics com
Wallace & Gromit i títols com La
oveja Shaun. Nick Park, un dels
fundadors d’Aardman, signa
aquesta aventura prehistòrica que
aplega novament les virtuts (nom-
broses) de la casa: un univers vi-
sual evocador, uns personatges
adorables i una narració subju-
gadora.

Els ninots de plastilina prota-
gonitzen, així, un relat distès i tre-
pidant que conjuga admirable-
ment una artesania clàssica i un
sentit de l’espectacle popular irre-
protxable. Cavernícola aporta el
toc de distinció anglès a un gènere,
l’animat, que segueix gaudint
d’una salut (artística i comercial)
envejable. Un altre festí per als
sentits i la intel·ligència absolu-
tament recomanable per als nens
d’un a cent anys.
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MARTA PICH

El còmic cardoní en un moment de l’espectacle, divendres al Kursaal

Abans que s’obri el teló se sent
la veu en off de Berto Romero :
«Espero que tinguin ganes de
veure’m». Era evident que sí, di-
vendres a la Sala Gran del teatre
Kursaal no hi cabia ni una agulla.
Feia setmanes que les entrades
estaven esgotades per veure el
nou monòleg del cardoní, Mucha
tontería, que començava a Man-
resa la gira.

En aquest nou espectacle el cò-
mic fa una mirada enrere i repassa
els vint anys de trajectòria sobre
els escenaris. Incideix en l’etapa
de maduresa personal i fa broma
de la seva condició de pare de fa-

mília, de tot el que suposa avui en
dia el culte cos. Ni la religió s’esca-
pa del seu monòleg. Referències
a Cardona, però també a Manre-
sa, com quan apareix menjant-se
un entrepà que diu haver comprat
al Farolillo o cita la Seu.

Acompanyat a la guitarra
d’Iván Lagarto, Berto combina el
monòleg amb cançons. En la pri-
mera, fa un repàs del seu dia a dia
en forma de rap. Admet que no
canta bé però el públic li riu les
gràcies. En l’hora i mitja d’espec-
tacle, les rialles són constants. Di-
vendres, el còmic es va posa el pú-
blic a la butxaca amb un especta-
cle amb molta tonteria.

MARTA PICH MANRESA

Berto Romero es posa el
públic a la butxaca amb un
monòleg amb molta ‘tonteria’

PASSIÓ PER LA SARDANA La vida d’Isidre Sala no s’explica sense el vincle que el va unir a la dansa i la cultura. El
mes de setembre passat va ser homenatjat per contribuir a la trobada de la qual va néixer l’actual Fira Mediterrània

Sònia Parra Garcia


