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Joana Blanco va descobrir la troballa fa un parell d’anys en unes obres del municipi

Una veïna de Montornès dóna a 
l’Ajuntament una pedra del neolític

L’acte de donació de la troballa es va fer aquest dimarts a l’Ajuntament

Montornès del Vallès

Patrícia Cuní

L’Ajuntament de 
Montornès del Vallès va 
rebre dimarts, de mans 
d’una veïna de la població, 
una peça que representa 
una nova mostra de la 
riquesa arqueològica 
del municipi. La peça en 
qüestió es tracta d’una 
pedra datada del període 
del neolític, o potser una 
mica posterior (entre el 
5.000 i el 2.000 abans de 
Crist). 

Fa un parell d’anys, 
Joana Blanco, veïna de 
Montornès, va trobar tres 
fragments d’una pedra al 
costat de les obres de cons-
trucció dels pisos que hi 
ha a tocar de la plaça Pau 
Picasso, en l’entorn de l’an-
tiga bòbila de Can Torrents. 
Primer en va veure una, que 
li va cridar l’atenció per la 
forma i la textura, i molt a 
prop en va localitzar dues 
més que, aparentment, cor-
responen al mateix utensili 
prehistòric. 

Segons els experts que 
l’han analitzat, l’utensili 
es devia trencar en quatre 
fragments, dels quals se 
n’han recuperat aquests 
tres que ara són en mans de 
l’Ajuntament. Per la forma, 
recorda una rella d’arada, 

però també podria ser una 
mena de cisell. Precisa-
ment, a la mateixa zona de 
l’antiga bòbila de Can Tor-
rents, s’hi van trobar restes 
de sepultures de fossa, els 
anys 1923 i 1941. L’any 1955 
es va descobrir un altre 
enterrament neolític a la 
bòbila d’en Joca, situada a 
uns 150 metres de l’ante-
rior, amb un aixovar que 
contenia, entre altres peces, 
un collaret amb 22 peces 

de cal·laïta que actualment 
s’exposa a la col·lecció 
permanent del Museu de 
Granollers. 

Segons els experts, 
l’utensili es devia 
trencar en quatre 
fragments
Després de la donació, el 
primer pas que ha fet l’Ajun-

tament de Montornès del 
Vallès és posar-se en contac-
te amb el delegat territorial 
del Servei d’Arqueologia del  
Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, 
amb la intenció de fer-li 
arribar, properament, la 
comunicació oficial d’aques-
ta troballa perquè sigui l’ad-
ministració autonòmica qui 
determini l’estudi, la catalo-
gació i el dipòsit de la peça 
en qüestió. 

Contrapunt 
convoca el XIIIè 
Premi Pere 
Ramon i Roca
La Garriga

Contrapunt de la Garriga ha 
convocat el XIII Premi Pere 
Ramon i Roca amb la fina-
litat d’estimular la creació 
literària, la divulgació cientí-
fica i històrica, i de fomentar 
el coneixement de la realitat 
dels diversos barris, pobles i 
ciutats del país. El premi està 
adreçat especialment, però 
no únicament, als joves que 
han realitzat el treball de 
recerca de segon de batxille-
rat. Les obres s’han de pre-
sentar abans de l’1 de maig. 
El guanyador rebrà 500 euros 
en concepte d’avançament 
dels drets d’autor de la pri-
mera edició de l’obra, en cas 
que sigui publicada.

El còmic uruguaià 
Godoy presenta 
el seu millor 
repertori a Parets

Parets del Vallès

El còmic uruguaià Godoy 
presenta el seu millor reper-
tori aquest diumenge a dos 
quarts de set de la tarda al 
teatre Can Rajoler de Parets. 
Amb Antológicamente Godoy, 
l’actor s’ha proposat fer una 
antologia dels seus 30 anys 
com a unipersonalista o 
com a monologuista, o com 
li agrada anomenar-se ell, 
xerrarista. Ell es defineix 
com una persona, o actor en 
aquest cas, que actua tot sol a 
l’escenari. Godoy actua sota 
la direcció de Wellington 
Ángel. 

La metàfora política i la relació entre opressors i oprimits són alguns dels temes que apareixen a ‘El nom’ i ‘Dir que sí’

Ponent apropa els textos 
de Griselda Gambaro per 
primer cop en català
Granollers

E.M.

Aquells aficionats al teatre 
que encara no coneguin la 
dramatúrgia de Griselda 
Gambaro –una de les princi-
pals autores contemporànies 
de l’Argentina, amb una 
prolífica trajectòria professi-
onal–, tindran l’oportunitat 
de descobrir-la aquest cap de 
setmana al Teatre de Ponent. 
Per primer cop, la ironia i 
la sensibilitat de l’autora es 
poden assaborir en català, a 
partir de l’espectacle Gamba-
ro x 2, integrat per les peces 
breus Dir que sí i El nom, tra-
duïdes per Òscar Rocabert.

La fina línia que separa la 
tendresa i el dolor, el drama 
i la comèdia, i que tant inte-
ressa a Gambaro, s’esvaeix a 
les dues obres que el teatre 
de Granollers acull aquest 

cap de setmana i el proper de 
la mà del director Fernando 
Grifell. A El nom, Gambaro 
aborda els estralls del poder 
exercit per diferents perso-
nes envers la protagonista, 
que perd irremeiablement el 
seny. L’actriu Eva Parets es 
vesteix de la fragilitat d’una 
dona sense identitat i, en 
conseqüència, mancada de 
llibertat individual després 
d’una submissió al despotis-
me subtil però constant.

L’obra Dir que sí exposa, en 
canvi, un joc simbòlic sobre 
política amb una referència 
clara a les èpoques dictatori-
als, però que resulta vigent 
encara avui dia. La trama 
se situa en una perruqueria 
masculina de barri, en què 
un barber –interpretat per 
Toni Garrido– acull un cli-
ent –Vicent Domingo– que 
s’escola a l’establiment 

sense saber que qui l’atén es 
convertirà en el seu botxí. 
Com una aranya a la seva 
mosca, el barber sorprendrà 
i assetjarà a poc a poc la seva 
víctima, desvalguda per la 

manca d’informació i la reali-
tat esbiaixada que li presenta  
l’opressor.

El nom i Dir que sí és una 
proposta de La Casona Pro-
duccions i la companyia Vía 

Moría, d’una durada de 70 
minuts. Aquest divendres i 
dissabte es representarà a 
dos quarts de deu del vespre 
i diumenge a les set de la 
tarda.


