
El Correllengua
passa per Piera
amb un gran
ventall d’actes

La flama del Correllengua va
passar per Piera aquest cap de
setmana, de la mà del grup ju-
venil l’Espurna, que va orga-
nitzar tot tipus d’actes i per a
totes les edats amb l’objectiu
de donar tot el prestigi i el re-
coneixement que mereix la
llengua catalana. 

Molt interessant va ser la xer-
rada d’Alfons Lopez Tena, ex-
membre del consell del poder
judicial des de feia poques set-
manes, va analitzar la situació
política de la Catalunya actual,
amb una mirada més específica
a les finances i va demostrar en
gràfiques i en les darreres esta-
dístiques, el creixement inde-
pendentista.

El dissabte, la Creu Roja de
Piera va dinamitzar els macro-
jocs de la Diputació mentre
pintaven les quatre barres a la
cara de tots el menuts. Dispiera
va explicar contes dels Països
Catalans, els que escoltàvem
de petits. Diumenge, l’Espurna
va fer un desplegament dedicat
a la cultura catalana amb l’ac-
tuació de diferents grups i l’ex-
plicació sobre els inicis de la
nostra cultura, una cultura
mil·lenària.

El sociòleg terrassenc Salvador
Cardús va ser dilluns a la tarda a
l’Ateneu per obrir el mes d’octu-
bre de l’AUGA, en una xerrada
que es compartia amb l’Octubre
Solidari. 

Presentat pel fundador i màxim
responsable de l’AUGA, Magí
Puig, i per la regidora de l’Ajunta-
ment d’Igualada en matèria de
Cooperació, Conxa Castells, el
primer no va tenir dubtes d’asse-
nyalar Cardús com «un conferen-
ciant d’elit». «Ens podríem estar
hores parlant d’ell». I en efecte,
Cardús col·lecciona mèrits i reco-
neixements dels quatre punts car-
dinals, i està excepcionalment
versat en el tema de la immigra-
ció i la seva integració a la societat
catalana. Cardús va començar
dient que «la situació que tenim a
la Catalunya actual no és nova, ho
és relativament».

Cardús va entrar en profunditat
apuntant que «Catalunya, els deu
o dotze darrers anys, ha vist incre-
mentat el nombre d’habitants pro-
vinents de la immigració estrange-
ra, fins al punt que signifiquen el
10 o 12% de la població. El percen-
tatge ara és un dels més alts d’Eu-
ropa». El sociòleg va admetre que

es tractava d’una irrupció sobtada
i prou ràpida, «a cops ens sembla
més important del què és, i amb ai-
xò, genera temors». Per això, tam-
bé posa de relleu les manifesta-
cions diverses del fenomen: «ens
adonem que ara la cua per entrar
al metge és molt més llarga, però no
recordem que fins fa deu o dotze

anys, hi havien moltes escoles que
havien de tancar portes». Així,
Cardús va convidar a observar la
situació des d’un prisma més dis-
tanciat.«Després d’uns quants
anys, veurem la conjuntura actual
molt menys dramàtica, amb menys
pessimisme».

El sociòleg va recordar que, a

causa de la baixa natalitat que és
quasi un mal endèmic en la socie-
tat catalana, el país sempre ha
crescut mercès a la gent forània
que s’hi estableix: «per tradició els
catalans tenen pocs fills». Una al-
tra dada impactant que va ser tre-
ta pel sociòleg va ser quan va cal-
cular que «la població de principi
de segle XX a Catalunya era
d’1.900.000 habitants. Partint d’a-
questa base i un cop aplicada la
mitjana de natalitat dels catalans,
avui tindríem 2.200.000 habitants.
El país no hauria pogut créixer i
enriquir-se». Cardús va assenyalar
que l’arribada d’immigrants és un
indici més que el país creix.

Amb l’ajuda d’un suport audio-
visual que li permetia   acompa-
nyar la seva exposició amb imat-
ges suggerents que recolzaven les
seves explicacions, Cardús també
va comentar que els tòpics sobre
la nostra cultura no hi són des de
sempre, sinó que moltes coses
que semblen intrínseques en allò
català han vingut des de fora, com
és el «cas del pa amb tomàquet,
que és un ús que ens van portar els
murcians que van venir a finals del
segle XIX i principis del segle XX».
Un altre símbol, la botifarra de la
Plana de Vic també va ser asse-
nyalada com una importació. 
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Cardús exposa davant de l’AUGA la seva
visió de la Catalunya mestissa d’avui
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Salvador Cardús va oferir una visió constructiva de la nova Catalunya

La capelladina
Coral Xeremell
comença el curs
2008-2009

Divendres i dissabte passat,
els tres grups que formen la
Coral Xeremell de Capellades
van començar el nou curs
2008-2009. 

Després d’unes vacances ben
merescudes, una cinquantena
de cantaires d’entre 3 i 14 anys
es van citar per tornar a iniciar
els assajos i aprendre cançons
noves. Un cop acabat cada as-
saig i, per tal de celebrar l’inici
de curs, cada grup va fer un pe-
tit refrigeri de benvinguda. 

Cal recordar que si algú enca-
ra està interessat a venir a can-
tar amb la Coral Xeremell, pot
fer-ho venint els divendres o
els dissabtes a integrar-s’hi se-
gons la seva edat: el grup de
grans, els Acords (a partir de
primer de Cicle Superior), es
troben els divendres de 8 a 9
del vespre; el grup de mitjans,
Xiulets (de 2n a 4t de Primà-
ria), els dissabtes de 4 a 5 de la
tarda; i els més petits, els Pica-
rols (de P3 a 1r de Cicle Ini-
cial), també els dissabtes de 5 a
6 de la tarda.

Des de la direcció, s’espera
que en el curs que els ocupa si-
gui tan profitós com el passat,
cantant i compartint envoltats
de música.

Per què ens agrada complicar-
nos la vida o què és ser feliç?
Aquestes són algunes de les pre-
guntes que es planteja el protago-
nista de Cafè, l’obra de teatre que
la companyia Joventut de la Fa-
ràndula de Sabadell va represen-
tar diumenge al Casal de Calaf,
dins de l’onzè Concurs de teatre
amateur Vila de Calaf. 

Aproximadament 200 persones
van seguir amb entusiasme una
història que parla sobre la facili-
tat que tenen les persones per
embolicar-se amb les relacions
amoroses. L’acció dramàtica es
desenvolupa sota un mateix es-
pai: una cafeteria. Un lloc, però,
dotat d’un ús polivalent on un so-
fà i una finestra esdevenen alhora
la casa del matrimoni. Així, el joc
escenogràfic s’aconsegueix amb
els canvis d’ il·luminació que dife-
rencien aquelles situacions consi-
derades normals de les que tenen
un caire més morbós. I aquest joc
es produeix harmònicament amb
la música i amb l’ajuda d’un cam-
brer que abandona el seu paper
per transformar l’escenari i donar
ordres d’il·luminació. La història
queda interrompuda pels dos mo-
nòlegs que fa l’amant de l’home.
Petits fragments recitats de mane-
ra cursi sobre els tòpics de la figu-

ra masculina. El primer des d’un
punt de vista de l’home superfi-
cial i immadur; el segon, l’home
vist com un símbol de poder de
seducció sobre una dona enlluer-
nada pels seus encants sexuals. En
definitiva, Cafè és una obra plena
de tòpics de la vida de parella del
tot predictibles, però amb pinze-
llades d’humor acompanyades,

això sí, per una admirable inter-
pretació dels actors que exalcen
el teatre amateur.

La representació més
freudiana

Aquest proper diumenge, els
terrassencs Punt i Seguit de Teatre
portaran a Calaf l’obra El Visi-
tant, d’Eric-Emmanuel Scmitt,

una història que se situa a la Vie-
na de l’any 1938, quan els nazis
acaben d’envair Àustria i perse-
gueixen els jueus. Per optimisme,
Sigmund Freud no vol marxar en-
cara; però la Gestapo s’endú
l’Anna, la seva filla, i Freud, deses-
perat, rep aleshores una estranya
visita d’un personatge cínic i amo-
ral.
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Calaf degusta el «Cafè» agredolç dels
sabadellencs «Joventut la Faràndula»

CASAL DE CALAF

La Joventut la Faràndula va portar a Calaf una comèdia amarga i crítica amb els tics de la societat
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