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L’escriptor de Roda de Ter va obrir els actes de Sant Jordi a Granollers amb la lectura del pregó

Emili Teixidor: “No hi ha lectura 
sense esforç, per mínim que sigui”
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Carme Barbany va ser l’encarregada de presentar Emili Teixidor, pregoner d’aquest any

Granollers

EL 9 NOU

L’escriptor Emili Teixidor 
assegura que no hi ha lectura 
sense esforç, per mínim que 
sigui. Per això, al final del 
pregó de Sant Jordi que va fer 
dilluns a Granollers va recla-
mar que els ciutadans es facin 
el propòsit d’esforçar-se una 
mica per superar el nivell al 
qual ja s’ha arribat. “Amb la 
lectura aconseguirem la feli-
citat, però només si som capa-
ços de fer l’esforç necessari 
per conquistar-la”, va afirmar 
l’escriptor de Roda de Ter.

Segons Teixidor, la gran 
majoria de lectors llegeix per 
plaer, perquè troba en els lli-
bres “informació útil i distrac-
ció plaent”. A partir d’aquí, 
va afegir, la majoria s’aturen. 
“Però amb una mica d’esforç, 
una exigència mínima, podrí-
em pujar a un nivell supe-
rior i apreciar lectures més 
exigents”. L’autor considera 
que, si un dels beneficis de 
la lectura és el llenguatge i la 
millora de la nostra capacitat 
expressiva i comprensiva, “lle-
girem més poesia perquè en 
la poesia el llenguatge és l’ele-
ment més destacat, de manera 
que en moltes composicions 
el tema es troba embolcallat 
i agombolat per la música i el 
ritme de la llengua”. Per això, 
Teixidor recomana sempre al 
públic un esforç mínim con-

sistent a llegir cada dia “un 
vers, només un vers, i després 
llegir el que cada lector hagi 
triat segons el seu gust i curi-
ositat i fins i tot morbositat. 
Llegir una línia de poesia 
ens avesa a llegir d’una altra 
manera”. Per al pregoner, la 
poesia és una construcció per-
fecta de paraules ben escolli-
des i ben posades amb bellesa 
i ben calculades amb ritme i 
sonoritat.

L’escriptor va explicar al 
públic de Granollers que, 

quan el lector decideix si vol 
tirar endavant i interessar-se 
de veritat per la literatura, o 
la vol utilitzar simplement 
per adquirir informacions 
útils i distreure’s, és quan el 
lector es troba amb les prime-
res dificultats en un text. “La 
majoria”, va afegir, “s’aturen 
en aquest estadi”. Ara bé,  per 
als que decideixen tirar enda-
vant, Teixidor diu que s’han 
de tenir en compte diverses 
coses, com ara que la lectura 
és un diàleg del lector amb 

Vuit grups 
opten al premi 
del Rock a 
l’Ascensió

Granollers

EL 9 NOU

Vuit grups de la comarca 
rivalitzaran el proper 2 i 3 
de maig per arribar a la final 
de juny i optar al premi del 
concurs Rock a l’Ascensió, 
de Granollers. Les bandes 
són Nologo, Batak, Johnny 
Sheperd & The Hurricanes 
i Kaire  –que s’enfrontaran 
el dia 2–, i Memory Fish, la 
BDN, SH i Proyecto Apelo 
–que actuaran el dia 3–.

 Els treballs dels vuit candi-
dats han estat triats entre un 
total de 17 maquetes, d’estils 
i influències diverses. Els 
finalistes de les actuacions 
de maig, que tindran lloc a 
les onze del vespre a la plaça 
Barangé, hauran de competir 
una vegada més el 27 de juny. 
El concert, dins del marc del 
festival Musik’n  Viu, serà 
al parc firal. El jurat serà qui 
esculli, com a cada edició, el 
grup mereixedor de l’enre-
gistrament i masterització 
del primer CD, a l’estudi del 
CUB de Granollers. El nom 
del guanyador es farà públic 
a principis de juny.

D’altra banda, els vence-
dors de l’anterior edició del 
Rock a l’Ascensió, Denegro 
Partizan, ja han enregistrat 
el seu CD, que porta per títol 
Tarantismo, del qual s’han 
editat 500 còpies. El treball, 
que inclou nou temes, es pre-
sentarà en concert al maig. 
Denegro Partizan el formen 
Carles Pomeda (veu, guitar-
ra acústica i teclats), Marc 
Estrada (baix), Carles Ruiz 
(bateria) i Víctor Valiente 
(guitarra elèctrica).

Dues òperes del 
Liceu en directe, 
al Museu de 
Granollers
Granollers

El Museu de Granollers 
retransmetrà en directe, 
aquest dissabte, les obres 
Diari d’un desaparegut i El 
castell de Barbablava, que 
es representen al Liceu de 
Barcelona. La projecció tin-
drà lloc a les vuit del vespre 
i serà la quarta sessió d’òpe-
res que el Museu ofereix al 
públic, al mateix temps que 
té lloc la representació a 
Barcelona. Diari d’un desapa-
regut, de Janacek, i El castell 
de Barbablava, de Bartok, van 
ser estrenades amb tres anys 
de diferència (1918 i 1921) 
i comparteixen una similar 
visió de l’amor viscut com a 
necessitat obsessiva.
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El director, la dramaturga i el responsable de Ponent, al teatre de Granollers

Ponent estrena la primera 
obra dirigida per l’actor 
Pau Sastre, de Granollers 
Granollers

E.M.

L’actor Pau Sastre, de 
Granollers, presenta aquesta 
setmana al Teatre de Ponent 
el seu primer muntatge com 
a director, Els residents, 
dins de la companyia A les 
fosques. Sastre dirigeix en 
aquest projecte un equip sol-
vent de joves actors, la majo-
ria dels quals ja ha format 
part de projectes professio-
nals. Es tracta d’Albert Ale-
many –Pascal, a la docusèrie 
Els diaris de Pascal, de TV3–, 
Arnau Marín, Marta Mon-
tiel i Albert Puigdueta, que 
defensen un text de Lucía 
Carballal.

 La companyia A les fos-
ques, que lidera Sastre i 
s’estrena amb Els residents, 
va néixer a les aules de l’Ins-

titut del Teatre. L’obra és el 
treball de final de carrera 
del grup, i va tenir molt 
bona acollida a l’estrena, a 
Barcelona. El punt de partida 
del text és una catàstrofe 
natural que arrasa un ter-
ritori indeterminat, amb 
un paisatge que recorda 
l’huracà Katrina. Tres anys 
després, la vida de tot un 
poble segueix estancada, 
envaïda de runes i misèria. 
Els habitants sobreviuen grà-
cies a un projecte de turisme 
solidari de l’agència Possible 
Travels, que porta turistes 
desitjosos de conviure en 
la situació dels damnificats 
durant un temps. “L’obra 
aborda un tema molt actual, 
i reflexiona sobre com és 
possible comercialitzar amb 
la misèria”, diu el director. 
“La millor forma de parlar 

d’aquests temes tan durs és 
treure’ls pes, i jugar amb el 
grotesc. Parlem de situaci-
ons tan dures que, si no es 
presentessin així, generarien 
rebuig”. La dramaturga i 
autora del text, Lucía Car-
ballal va admetre l’interès 
sempre present a elaborar 

textos que plantegin reflexi-
ons, però allunyats de mora-
lina. “Cal traçar un límit 
perquè aquesta reflexió no 
sigui massa feixuga”. L’obra 
es podrà veure al Teatre de 
Ponent de divendres a diu-
menge, en l’horari habitual 
del recinte.

Veure el pregó complet a 
www.el9nou.cat

l’autor. Teixidor va remarcar 
també la importància de les 
paraules, “sense les quals no 
hi hauria pensaments”; els 
llibres, “sense els quals no hi 
hauria memòria, ni història ni 
identitat”; i les biblioteques, 
“aquella escola o universitat 
que sempre està per nosal-
tres”. “A la nostra societat són 
necessaris els llibres, la litera-
tura i la lectura”, va assegurar.


