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Una vida de cinema 
i compromís social

MEDALLA DE LA VILA | P 02

El cineasta Pere Joan Ventura va rebre el màxim 
reconeixement de Castellar dins del BRAM!

Pere Joan Ventura mostra la Medalla de la Vila al públic que va omplir l’Auditori en presència de l’alcalde, la consellera de Justícia, darrere de Ventura,  i els portaveus municipals del consistori. || Q. PASCUAL
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La Corriols, 
una de les 
millors ‘trails’
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culturallibres

Josep Maria Torras va excel·lir com 
escalador, espeleòleg, excursionista i  
esquiador. I també com atleta. El cas-
tellarenc moria el 6 de maig de 2020 
deixant un llegat immens de quaderns 
sobre les seves gestes que, ara, els ger-
mans Masó han recollit en un llibre.

Es tracta de l’obra pòstuma de 
Torras, signada per ell mateix. “Ja el 
teníem idealitzat, i el vam conèixer 
personalment l’any 1994, durant 
una trobada al Cavall Bernat”, diu 
Albert Masó. “Al cap d’una setma-
na ja sortíem a escalar junts”. Va co-
mençar una amistat que no es perdria. 

Un cop mort, van tenir notícia 
dels quaderns que escrivia Torras, 
minuciosament, de la seva activitat 
de muntanya, “i hem fet la coordi-

nació del llibre recopilant els tex-
tos, triant, transcrivint-ne alguns, 
i els hem agrupat en quatre grans 
temes”: l’excursionisme, l’escalada, 
l’espeleologia i l’esquí. 

Torras també tenia una gran col-
lecció de fotografies de l’època i “mol-
tes eren coincidents amb els seus es-
crits de joventut, dels anys 1940 fins 
al 1956”. Els germans Masó també 
van seleccionar algunes d’aquestes 
fotos, les van netejar i polir. “Són in-
èdites, fetes amb la seva càmera”.

El llibre inclou mapes confec-
cionats per Torras. “Amb 18 anys o 
menys ja feia uns mapes molt acu-
rats”. En aquest sentit, afirmen que 
“Torras va ser un gran munta-
nyenc, en tots els sentits”. 

A nivell personal, els Masó desta-
quen el positivisme de Torras, “sem-
pre veia el cantó bo i no tenia por 
de res, ni cap al final, quan pràcti-
cament no s’hi veia”. I apuntem que 
sempre era imprevisible. “I tenia una 
ironia fina, com el seu company de 
cordada, Joan Nubiola”. Com a lle-
gat, tots dos van deixar una via que 
porta els seu nom, la Torras - Nubiola.  

Pel món excursionista, el llibre 
és el reflex d’una època, sobretot, de 
la postguerra. “Com es vivia a Cata-

L’obra pòstuma de J. Maria Torras
Els germans Masó 
han coordinat la 
publicació ‘Relats 
muntanyencs de 
joventut’, de Torras

  Marina Antúnez

tats, i per a nosaltres, el llibre és una 
manera de fer-li un homenatge”. Els 
germans Masó destaquen que el llibre 
no hagués estat possible sense la col-
laboració de l’Anna Maria, dona i com-
panya de muntanya del Josep Maria, 
i la resta de la seva família.

El castellarenc Martí Llobet va 
conèixer el J.M. Torras amb 10 o 12 
anys, pel món de les curses. “Ell ja 
era gran però corria, i físicament 
era molt singular”. Quan va comen-
çar a escalar, en un manual dels pio-
ners de Catalunya parlaven d’ell. “El 
primer cop que vam fer cordada 
amb ell va ser pujant el pessebre a 
la Castellassa i, de fet, va ser la roca 
que més vam pujar junts”.  Llobet 
destaca que Torras era “una perso-
na molt apassionada de les coses, 
molt tossuda, perseverant, i sem-
pre tenia un estil propi, a contra-
corrent de la tendència, un perso-
natge singular”.

Era molt sociable, “tothom 
havia passat per casa seva  a fer-li 
consultes perquè era una Enciclo-
pèdia”. Amb Nubiola van escalar 50 
anys junts, “eren una parella molt di-
vertida, contestataris”. No feien es-
calades excessivament difícils , bus-
caven la simplicitat, la senzillesa.   

lunya, la gran influència de la reli-
gió, els mitjans precaris de trans-
port, pobles que ja no existeixen, 
un altre clima”, apunten els Masó.

Josep Maria Torras va coinci-
dir amb escaladors que han estat pi-
oners a Catalunya, com Sorolla, Bal-
cells, Anglada, i també a través dels 

seus escrits podem reconèixer llocs 
del muntanyisme d’aquella època. Per 
exemple, va documentar l’acte de col-
locació de la primera pedra al refugi 
Lluís Estàsen, al Berguedà i també va 
fer foto del moment històric. “Tor-
ras era un gran comunicador, va 
fer molts articles ,ponències, trac-

 Josep Maria Torras, l’ 11 d’agost de 1948. ||  COL·LECCIÓ JOSEP MARIA TORRAS HOMET

Pere Herrero publica ‘Caracteres con espacios’, un recull de 100 microrelats. || M. A.

LLIBRE | NOVETAT

PUBLICACIÓ | MUNTANYISME

‘Caracteres 
con espacios’, 
de P. Herrero
L’autor castellarenc Pere Herrero 
acaba de publicar el llibre de micro-
relats Caracteres con espacios, una 
publicació que inclou 100 històries 
breus. “El microrelat és un gène-
re de literatura breu en què s’in-
tenta explicar una història amb 
les mínimes paraules possibles”, 

diu Herrero. En aquest sentit, ell s’hi 
sent molt còmode, perquè hi pot uti-
litzar la ironia. “El repte és aconse-
guir que aquesta ironia no esde-
vingui un acudit, sinó que tingui 
profunditat, és una capa de ver-
nís que es dona al tractament de 
la història”.  Per a l’autor, la breve-
tat dels relats convida a fer una lec-
tura irònica de la realitat. 

Als microrelats, Herrero hi 
tracta els temes de l’amor, la mort, 
la quotidianitat, les frustracions, el 
costat fosc de la personalitat huma-
na, les victòries, les derrotes, la llui-
ta diària, etc.

Els microrelats estan organit-
zats en dos capítols: “els caràcters, 

centrat en la persona, i el segon ca-
pítol ‘Espais’, on s’aborda des de la 
situació, entorn, circumstància”.  
Al seu anterior llibre, Los días hábi-
les, Herrero va organitzar els relats 
segons els dies de la setmana. Herre-
ro juga, amb el títol, amb els termes 
“caracteres con espacios” fent refe-
rència a les bases que sovint acom-
panyen els concursos. Els relats que 
publica aquesta vegada són indepen-
dents, d’històries quotidianes, do-
mèstiques, amb personatges urbans. 

Dijous dia 16 de març, a les 19 
hores, Herrero presentarà el llibre a 
la Biblioteca Municipal Antoni tort. 
A l’acte, hi paticiparan l’autor i An-
tònia Pérez, docent.   ||  M. ANTÚNEZ




