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L’autobús que arriba tard
Les persones tenim una estra-
nya capacitat d’acomodar-nos 
a les ruti nes de forma realment 
espectacular. Tot i que hi ha 
moltes excepcions que garan-
teixen la supervivència de la 
nostra espècie, les ruti nes son 
elements vertebradors de la 
nostra consciència social. Una 
societat sense rutines seria 
difí cil d’imaginar, encara que 
no impossible: l’adaptació a 
nous escenaris és també una 
característi ca que ha funcionat 
a través dels segles de forma 
força sati sfactòria. 

Tornant a les ruti nes, jo es-
cric aquesta columna de forma 
quinzenal. Faig l’entrega com 
a molt el dimarts abans de la 
publicació i apareix impresa en 
l’edició de la mateixa setmana, 
pàgina 25, sense falta. Aquesta 
seqüència infal·lible d’accions 
encadenades que donen com 
a resultat la publicació de la 
columna son una ruti na força 
simple, però molt signifi cati va. 
Una determinada setmana va 
coincidir que el divendres era 
festi u. La meva ruti na estava a 
punt de ser desmuntada. La re-
dacció del diari em va informar 
que el món no s’acabava, que 
el diari sorti ria en dijous enlloc 
del divendres i que la columna 
es publicaria sense cap ti pus de 
problema. Per uns moments, la 
successió de fets seqüencials 
va estar a punt de pati r un col-
lapse i deixar en runes l’edifi ci 
de la meva ruti na d’escriptura. 

El món no es va acabar. 
Lligat a aquesta constatació, 
la substituibilitat de tots no-
saltres és inherent també a la 
nostra societat. Tot i que hi ha 
persones realment parti culars i 
dignes de reconeixement per la 
seva originalitat, la funció que 

fi ns i tots ells desenvolupen és 
del tot substi tuïble. Substi tuï-
bles, adaptables, ruti naris: he 
de fer un esforç per no confon-
dre la nostra esti mada comu-
nitat amb un eixam d’abelles o 
una colònia de formigues. Fet 
l’esforç, conti nuem.

L’altre dia vaig anar a aga-
far l’autobús de línea que em 
portava a casa meva però, oh 
malefi ci dels deus!! va arribar 
tres quarts d’hora tard. Us ima-
gineu !! El món es podria haver 
acabat una altra vegada, i no-
més dos setmanes més tard de 
l’aff air del divendres dramàti c.  
Quina seria la meva sorpresa 
quan vaig pujar a l’autobús per 
comprovar que podia arribar 
a casa, només que una mica 
més tard. No s’havia mogut res, 
tot era a lloc, cap incendi, cap 
inundació, cap terratrèmol que 
hagués canviat els quadres de 
lloc. De nou, un senyal des de 
les alçades em va arribar com 
si d’una revelació es tractés: el 
món conti nuava allà, pel meu 
desconcert i la meva tranquil-
litat. Què està passant? Em 
vaig preguntar amb la mosca 
rondant el meu nas perspicaç. I 
la resposta era simple: res. 

Les ruti nes no són res, no 
tenen enti tat pròpia, són cons-
truccions intel·lectuals que 
responen a unes condicions 
de vida determinades. Qui 
més qui menys en té, pròpies 
o imposades, provinents de 
l’autodisciplina o d’imperati us 
externs inherents al funciona-
ment de tot plegat. Rutines 
son i en pols en converti ran, 
les més vitals i les més trivials, 
les més necessàries i les més 
fútils... perdoneu, però vaig 
acabant que està a punt de 
passar l’autobús.

www.ivanserra.com

REFLEXIONS CIRCUMSTANCIALS

L’entrada d’Albert Sans i Arís (el noi 
de Cal Pantalió) al teatre de la ciutat 
que l’ha vist néixer, acompanyat per 
la seva família, va ser del tot acolli-
dora, amb un públic que dempeus, 
el va rebre amb una llarga ovació 
d’aplaudiments. Acte seguit, l’actriu 
Amparo Moreno va donar el tret 
de sortida a la presentació d’un 
homenatge que seria un repàs a la 
història d’aquest il·lustre rubinenc, 
girant la memòria envers el passat 
i desgranant per etapes aquesta 
brillant trajectòria com a coreògraf 
i com a persona dins del món de la 
dansa catalana i, sobretot, dins de 
l’Esbart Dansaire de Rubí.

La posada en escena a través 
d’una conversa fi gurada entre el 
personatge de Sans i una amiga, 
relatava al públic la seva infantesa, 
el negoci familiar, les primeres core-
ografi es, el Liceu, les coŀlaboracions 
amb els esbarts... un original fil 
conductor que va combinar amb 
sensibilitat, música, danses i una 
acurada selecció de vestuari, amb 
fragments de fi lmació i fotografi es 
de la seva vida i seu treball en forma 
de records que el passat regalava a 
la memòria d’un Albert molt emoci-
onat i sorprès pel que estava vivint. 
I enmig d’aquestes converses, van 
començar a sorgir les sorpreses de 
la tarda que l’organització tenia 
preparades. Tant el cos de dansa 
de l’Esbart com la col·laboració 
d’alguns exdansaires, van delectar 
a un públic que semblava tornar a 
rememorar aquells anys d’intensa 
projecció cultural dansaire a la ciu-
tat, amb la interpretació de danses 
tan signifi cati ves com: Marina, el 
Ball de Gitanes, les Danses del Llibre 
Vermell de Montserrat, Carnestol-
tes i el Bolero d’Alcúdia de Carlet, 
que va sorprendre al públic al ser 
interpretat per una emblemàti ca 
parella de l’Esbart, la Núria Majó i 

Albert Sans, emocionat en rebre 
un merescut homenatge

el Joan Fosas.
Diuen que la bona feina atorga 

un presti gi i en aquest cas, l’Albert 
sempre va saber envoltar-se de 
professionals de la talla de Fabià 
Puigserver i Ramon Trabal, entre 
d’altres, a l’hora de demanar-los 
el seu punt de vista en les danses 
que coreografi ava, per confi rmar si 
havia sabut traslladar-hi l’essència 
de les ballades populars. Va fer del 
folklore, tot un espectacle, man-
tenint sempre els passos originals 
i variant alguns moviments per a 
fer-lo més atracti u dalt dels escena-

la dansa, que va tenir la il·lusió i 
l’empenta de creure, fa molts anys, 
en un projecte artí sti c que va tenir 
de referència a l’Esbart Verdaguer 
i va saber enalti r-lo als millors es-
cenaris. Es pot dir que l’Albert Sans 
i la dansa han caminat sempre de 
la mà, treballant amb disciplina i 
constància, mirant-se als ulls amb 
tendresa però també amb visió crí-
ti ca, senti nt les músiques amb el cor 
i deixant-se portar per la inspiració 
del moment, mantenint l’elegància 
davant del públic i presumint de la 
feina en equip.

L’homenatge va cloure amb la 
fi gura d’Albert Sans damunt l’esce-
nari, acompanyat únicament, per 
una cinquantena de vesti ts i un ram 
de roses vermelles que refl ecti en 
cadascuna de les seves creacions 
coreogràfi ques. El mestre rubinenc 
va iniciar el seu parlament amb 
unes paraules senti des i emociona-
des en record a un dels directors de 
l’Esbart, l’Eduard Ventura i agraint a 
cadascuna d’aquelles persones que, 
començant des de darrera els esce-
naris, han fet possible que la dansa 
catalana es segueixi mantenint viva 
i no perdi les arrels d’un poble.

Núria Julià Fosas

Núria Julià

Foto de l’Albert, amb la seva família, durant l’homenatge.

Per mediació del “Diari de Rubí”. donem les gràcies a totes les persones que 
ens han demostrat en el moment del seu comiat, l’estima i el record que ens 
tenien d’ell i a la família, el recolzament i l’ajuda, que agraïm de tot cor.
“El Manuel de la Farmàcia” és tal com tothom el coneixia i el recordava.
En el nucli més antic de Rubí, al carrer Xercavins, es va instal·lar la primera 
Farmàcia i allà durant molts anys, el Manuel darrera el taulell, amb el seu tracte afable, 
va atendre moltíssims clients que hi demanaven consell, sempre amb la simpatia que 
el caracteritzava.
En jubilar-se i posar-se malalt, va venir a casa meva al carrer Colom, on va conviure 
amb els meus fi lls i néts i no cal dir com era d’estimat per tots, fi ns al fi nal de la seva 
vida terrenal.
Ara ja gaudeix de la companyia del nostre Pare del Cel, després d’una llarga malaltia 
que va acceptar amb gran resignació.
Els funerals per a la seva ànima seran el dia 30 de maig a les 8 del vespre a l’església 
parroquial de Sant Pere de Rubí.
Gràcies

Núria Feixas Muxí, vda. Soler i família

En la mort d’en Manuel Feixas i Muxí

ris. Una feina que fou reconeguda 
amb la disti nció de la Creu de Sant 
Jordi de a Generalitat de Catalunya 
(1992) i la medalla de plata al mèrit 
de les Belles Arts pel Ministeri de 
Cultura (1993). 

Molts anys d’assaigs, de pensar 
en coreografi es, de trobades per 
comentar vesti ts, robes..., de mú-
siques per triar, de creati vitat, de 
suport amb d’altres mestres i de 
molta feina, que es van resumir en 
l’acte d’homenatge organitzat per 
l’Ajuntament de Rubí, juntament 
amb el reconeixement i la felicitació 
per part de les autoritats presents 
lloant el treball d’aquest mestre de 


