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Una actriu i locutora d'una veu encantadora
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1. A la ciutat de Manresa,
un cop supera la prova
neix amb certa rapidesa,
al carrer de Vilanova.

13. Hi fa obres de Pitarra,
de don Àngel Guimerà
i no cal dir de Sagarra...
Majorment en català.

2. El seu pare, un murcià
traginer de Villatoya,
així que veié la noia
d'alegria va saltar.

14. Fent de Marta, a «Terra Baixa»,
de tronc amb Màrius Cabré,
ja que hi fa un paper que encaixa,
s'ho passa d'allò més bé.

3. Sa mare una manresana,
de nom Carme Carcasona,
va pujar la seva nana
ben educada i bufona.

15. I no sols viu de l'escena
també fa una gran campanya
amb la seva veu amena
fent ràdio per a tot Espanya.

4. A Sant Francesc, amb les monges
aprèn de lletra i fa ‘mates’
i als tretze anys amb pells ben flonges,
a la Pielsa, fa sabates.

16. I més tard per a l'estranger,
des d'on milers d'espanyols
que s'enyoren del terrer
l'escolten per no estar sols.

5. Es matricula al Peguera
i als Arts i Oficis dibuixa,
on fent teatre s’esvera
quan li toca fer de bruixa.

17. Així que neix Radio 4
la Matilde hi és present,
on no para de combatre
fent «Paraula i pensament».

6. Després de la guerra corre
treballant de dependenta,
a Sabateria Torra,
on també fa d'escriventa.

18. I encara augmenta el bagatge
de la feina que ella fa
posant la veu al doblatge,
que és tan grata d'escoltar.

7. Josep Mira, que l'adora,
un bon dia va i li diu:
«Que vols fer de locutora
tu que ests una bona actriu?»

19. Sense canviar el seu rumb
també accepta la proposta
de fer cine com «Booom, boom»
o «Baldiri de la costa».

8. I així, fent ràdio i teatre
l’Almendros, a poc a poc,
com que és llesta i sap debatre
com a artista es guanya un lloc.

20. Amb en Capri, actor famós,
s'ho passa fenomenal
quan fan «Doctor Caparrós,
medicina general».

9. A l'Apolo mig Manresa
va per veure-la a actuar
i quan surt la gent entesa
diu «Renoi, que bé que ho fa!»

21. Diguem doncs que la Maria
Matilde Almendros va ser
una dona amb energia
que sabia fer i desfer.

10. Amb la pròpia companyia
fent d'empresaris i actors
amb en Ferrer s'associa
fins a l'any cinquanta-dos.

22. Que molta gent admirava
perquè tenia una veu
que feia caure la bava
i que enamorava arreu.

11. L'any quaranta-sis marida
amb Anton Gros Puigmartí
i el cinquanta ja fan vida
a Can Fanga, lluny d'aquí.

23. Permeteu, sols, que recordi,
que alguns premis obtingué
com són la Creu de Sant Jordi
i el premi Ondas, primer.

12. És llavors que, a Barcelona,
triomfa de ple al Romea;
com si en fos l'amfitriona
fent teatre s'hi recrea.

24. Per això i per manresana
al costat del manresans
més il·lustres, com Déu mana,
la tenim. Piquem de mans!
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