
es coses estan més pensades del
que sembla. Era fàcil de pre-
veure que tot estava programat,

però ara els fets ens ho confirmen. Els
pantans es construeixen sempre que hi
ha un campanar a la vora perquè les ai-
gües l’acabin inundant i colgant i, amb
ell, el poble sencer que el tenia com a
punt de referència. El secret és aquest:
punt de referència. Hi ha, segur, mar-
ques al ciment i sistemes sofisticats de
mesurament per calcular el volum
d’aigua que s’acumula al pantà. Hi ha
sensors que ens parlen de les varia-
cions en els hectolitres. Però, sobretot,
hi ha un campanar. Aquests dies, ho
hem pogut observar amb més nitidesa
que mai. A mesura que les pluges han
omplert Sau, de l’església que havia
quedat amagada –primer– i que, a poc
a poc, va tornar a perfilar-se com a sím-
bol de la sequera, només en resta, a ho-
res d’ara, el cloqueret, la torre acabada
en punxa, un vestigi de l’edificació que
ens parla de cabal, d’abundància, de ri-
quesa.

Pere Ballart, estudiós literari, mag-
nífic assagista al voltant del poema i de
les seves formes, planteja una molt in-
teressant teoria del marc, de l’entorn.
Tota obra d’art es valora en funció del
lloc acotat que ocupa. Si no hi hagués
marc, si no hi hagués constricció, si no
existissin les referències de frontera, la
pulsió de la peça es perdria. Potser
s’acabaria confonent amb la pròpia
realitat. El marc individualitza, infon
caràcter, crea la il·lusió estètica. El
campanar de l’església de Sau, com el
de totes les esglésies engolides per la
contundència d’una obra d’art hidràu-
lic d’aquestes dimensions, fa aquest
paper que dèiem, el de punt de referèn-
cia. El d’avís. El de percepció imme-
diata. El paper de qui vigila. Van ser un
far de la zona, quan convocaven els fi-
dels a missa. Ara tenen sentit, prenen
forma de nou, quan són vistes, quan
abandonen la foscor de les aigües i
mostren la nuesa de l’enorme gibrell
d’enginyeria sense líquid. Quan el pan-
tà torna a ser ple, la punxa desapareix,
amb lentitud, com el periscopi del sub-
marí que, discret, sempre està alerta.

L
Campanar de Sau

la columna | JOSEP M. FONALLERAS
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● L’arribada del solstici d’es-
tiu propicia, gràcies al bon
temps, que la gent tingui ga-
nes de sortir més de casa i es-
tigui més disposada a partici-
par en festes i activitats popu-
lars. Si a això s’hi suma el fet
que per la nit de Sant Joan es
multipliquen les fogueres
acompanyades de la coca, el
cava i els petards, la combina-
ció pot ser perfecta. Per això,
moltes poblacions del Mares-
me no dubten a organitzar ac-
tes amb el foc i el bon temps
com a protagonistes. Arenys
de Mar, Alella, el Masnou, Pi-
neda de Mar, Calella, Premià
de Mar, Vilassar de Mar, Vi-
lassar de Dalt, Teià i un llarg
etcètera de municipis mares-
mencs vertebren aquesta tra-
dició meitat mística meitat
màgica. Mataró, la capital,
com a ciutat no té cap acte
d’aquestes característiques,
però sort dels veïns del carrer
Sant Joan, que cada any –aju-
dats per les seves bruixes– fan
una cercavila pel carrer d’allò
més lluïda que finalitza amb
la foguera a Can Maitanquis.
Això sí, l’acte massiu és el
concert inaugural del festival Cruïlla de
Cultures a la platja.

Tot això entronca amb la cerimònia mà-
gica dirigida per Karina Malpica, un ritual
per donar la benvinguda a l’estiu i d’agraï-
ment a la Mare Terra que s’inclou en la pro-
gramació del festival més adient per aques-
tes dates: la novena edició de la Fira Màgi-
ca de Santa Susanna, que tindrà lloc a la
masia de Can Ratés del 21 al 24 de juny.
Avui, a més de la presència de Malpica, la
fira obre les portes amb Màrius Serra, un
dels intel·lectuals més dinàmics del país,
que parlarà del seu últim èxit, Farsa, una
novel·la centrada en el món de la màgia. El
seguirà un número d’escapisme del Mago
Miki. El còmic Pepe Viyuela, protagonista

a la pel·lícula Mortadelo y Filemón, pre-
sentarà el seu espectacle Encerrona; i tam-
bé actuarà el Mago Migue, guardonat amb
el premi mundial de màgia de prop, aquella
que també practiquen Juan Tamariz i el
Màgic Andreu, entre d’altres. La nit acaba-
rà amb un concert revetlla amb els ritmes
ballables de Di-Versions i els maresmencs
Tabú Dejavú.

El televisiu Toni Albà, caracteritzat
com el rei Joan Carles del programa Polò-
nia, arribarà diumenge per interpretar el
seu espectacle Audiència I-Real. La Gala
de Màgia de Prop, amb els mags Miki, Ja-
vi Martín i Isaac, sorprendrà petits i grans
amb els seus trucs. La taula rodona sobre
la utilització dels recursos naturals mode-

rada pel president de Justícia i Pau, Arcadi
Oliveras, serà el matís solidari de la troba-
da. La revetlla alternativa de Capa i Espa-
sa i la poesia transgressora d’Enric Casas-
ses, acompanyat de Don Simón & Tele-
funken i la seva orquestra de joguina, se-
ran algunes propostes de dilluns.

El dia del Carrusel Màgic Solidari ser-
virà com a darrera jornada de la fira amb
la clown maresmenca Alba Sarraute, a
més del mag Fèlix, Darío Piera, Pablo Su-
perstar i Cristina de las Pestañas. Els di-
ners recollits es destinaran al projecte so-
lidari Pallassos en rebel·lia. La veu de
Big Mama i els Esclat Gospel Singers
abaixaran el teló de la fira amb l’accent
més màgic per entrar a l’estiu.

La Fira Màgica de Santa Susanna és la proposta més completa d’un Sant Joan que es viu a tota la comarca

El solstici màgic
Santa Susanna

el reportatge | LLUÍS ARCAL

MÀGIA A CAN RATÉS. La Fira Màgica de Santa Susanna és la proposta

ideal per aquestes dates. La combinació de màgia, humor, solidaritat i

música fa que –juntament amb el seu emplaçament– sigui un còctel

difícil de passar per alt a la comarca del Maresme. / LL.A.
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