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El vano i l’espectador  
afortunat

Lambert Botey

Poeta

o  f e i a  p a s  
molt  que l’es-
pectador s’ha-

via sentit afortunat 
en aquella mateixa 
sala .  Acabava  de 
veure El cant dels 
ocells,  l’excel·lent 
film d’Albert Ser-

ra que va presentar el Cine Club 
de l’Associació Cultural. Ara era 
a punt d’assistir, al Centre Cultu-
ral Municipal, a la projecció d’El 
temps trobat, un documental que 
Agustí Corominas i Berta Diumaró 
havien fet sobre la festa major  de 
Granollers.

L’espai era ple de gom a gom i 
l’aire condicionat no era suficient 
per refredar-lo. L’ambient era molt 
festiu. L’espectador se sentia afor-
tunat de poder compartir aquells 
moments amb els que serien els  
autèntics protagonistes del film. 
Feia anys que no assistia a la fes-
ta  major, i d’aquella manera se’n 
podria fer una idea de com es vivia 
a Granollers.

Es varen apagar les llums. Les 
primeres  imatges  s imbolitza -
ven l’origen de tot allò i de tan-
tes coses més: el foc i la terra que 
serien, juntament amb l’aigua, la 
base d’aquella festa. Els carrers 
de la ciutat s’omplien de gent i 
de colors. Onades blaves o plomes 
blanques. L’espectador tenia  la 
sensació de ser al carrer compar-
tint aquell sentiment tan arrelat. 
Hi havia  mans que tan aviat passa-
ven rajoles com estiraven una cor-
da, mans que amb força pastaven 
fang o que lliscaven amb lleugere-
sa fils de cosir. Pacífiques  guerres 
de coixins i músiques amb gralles i 
timbals per a petits  dracs o per els 
balls de bastons.

 Malgrat la calor, el públic seguia  
amb interès aquella projecció. 
Aleshores, va ser quan l’espectador 
va notar, tot i l’absència de la mar,  
una lleugera brisa; no, no era l’ai-
re condicionat, sinó un misteriós 
i suau airet. Llavors es va adonar 
que l’originava una noia del costat 
que es ventava amb un vano. Va 
sentir-se afortunat en sentir aque-
lla suau ventada.

 Continuava la gent pel carrer, 
danses, menjars, reptes, veus que  
suplicaven aigua o dracs que treien 
foc per tot arreu. Així passaven els  
dies de festa que aquelles imatges 
reflectien. Finalment arribaria  el 
veredicte per saber quina de les 
dues colles guanyaria. Blancs o 
Blaus? Un senzill intercanvi de 
mocadors i una abraçada, venien 
a dir que, tot i haver-hi una colla 
guanyadora, no n’hi havia cap de 
perdedora.

Els darrers fotogrames ens reme-
tien als primers: el foc i la terra. 
L’origen i el final en un cercle que  
es tancava. En acabar la sessió, 
quan l’espectador afortunat es va 
aixecar, li va dir a la noia  del  vano: 
“Gràcies  per la  brisa”.

N

Cardedeu

Norma Levrero

El Centre Cultural de Cardedeu obri-
rà la nova temporada amb un con-
cert del grup vallesà Rebelión, que 
rememorarà una de les bandes de 
rock més llegendàries de la comarca. 
Els músics Xavi Fort i Enric Illa, de 
Cardedeu, tornaran junts a l’escena-
ri dissabte 17 d’octubre amb Javier 
Aguilar, Àngel Arumí, Víctor Castro, 
Josep Cebrià, Àlex Martínez, Jordi 
Peguenaute, Manuel Pérez i Ramon 
Xampeny. 

Fins al desembre, el teatre de 
Cardedeu tindrà espectacles estrella 
com Hamlet, de Julio Manrique, i 
novament el Mag Lari, que presen-
tarà el seu espectacle, Secrets. En 
aquesta nova temporada també hi 
haurà temps i espai per als grups 
locals. El públic tindrà l’oportuni-
tat de veure una demostració de 
dansa de l’Estudi de Ball i dansa de 
Cardedeu, l’obra Miratges de la com-
panyia 10 de Deu teatre o un nou 

Cardedeu aposta de nou 
per les produccions locals

Presentació de la programació del Centre Cultural de Cardedeu

La programació començarà amb un concert de la llegendària banda Rebelión

Oberta la matriculació a 
l’Escola de Música de la 
Llagosta

La Llagosta

La matriculació per a l’Escola Muni-
cipal de Música de la Llagosta es pot 
fer fins al 25 de setembre, al Centre 
Cultural i Juvenil Can Pelegrí, seu de 
l’equipament, de dilluns a divendres 
de les 5 de la tarda a les 8 del vespre. 
A l’escola s’imparteixen estudis de 
piano, guitarra clàssica i elèctrica, 
teclat elèctric, flauta dolça, acordió, 
violí, clarinet, saxòfon i solfeig, a 
més de cant coral i cant clàssic i 
modern. L’oferta es pot ampliar a 
altres instruments.

La nova associació Roda Fetillera 
s’estrena amb una obra de dansa-teatre
L’Ametlla del Vallès

EL 9 NOU

La nova associació artística i cultural 
Roda Fetillera, amb seu a l’Ametlla 
del Vallès, estrena aquest dissabte 
el seu primer muntatge, Ha nascut 
Cugula! La presentació es farà a 2/4 
d’11 del vespre a la plaça de l’Església 
de Granollers.  Es tracta d’una peça 
de dansa-teatre de creació pròpia que 
vol reflexionar sobre la identitat i 
l’experiència femenines a través de 
l’obra de la poetessa catalana Maria 

Mercè Marçal. El projecte representa 
una aposta per fer del teatre un espai 
de reflexió i d’interacció amb la resta 
d’arts: dansa, poesia, música i arts 
plàstiques.

En el projecte hi participen Cristi-
na Canudas (direcció, dramatúrgia i 
interpretació), Maria Capell (direc-
ció i dramatúrgia), Sílvia Pérez 
(interpretació i coreografia) i Alba 
de Toro (interpretació i direcció 
musical). En l’obra també hi han 
col·laborat el Gra i l’Ajuntament de 
Granollers.

xement de l’escriptor Edgar Allan 
Poe. Els actes per homenatjar-lo 
van començar dimecres amb una 
conferència i aquest dissabte es farà 
un sopar popular al carrer Teresa 
Oller ambientat en el món del terror. 
L’únic requisit és que tant el menjar 
com el vestuari sigui negre. A les 
7 de la tarda es farà una sessió de 
contacontes de Poe al Museu Arxiu 
Tomàs Balvey, i la presentació d’un 
concurs de microrelats inspirats 
en els gèneres literaris de l’obra de 
Poe. Amb el títol d’Els 19’s del Poe 
es vol commemorar el bicentenari 
del naixement d’aquest autor clàssic 
de la literatura i el 19 de cada mes, 
coincidint amb la data exacta del seu 
naixement, el 19 de gener de 1809, es 
farà alguna activitat. 

D’aquí fins al gener hi ha progra-
mades, per exemples, lectures de 
contes de terror al cementiri munici-
pal o la inauguració d’una exposició 
amb diferents elements escenogrà-
fics que el grup Dagoll Dagom va 
utilitzar al musical Poe.

espectacle d’Artescena, anomenat 
Passa la vida, i que repassa els sis 
anys d’activitat d’aquesta entitat. 
Una novetat en l’àmbit local serà 
la participació de l’artista Mireia 
Chalamanch que, durant el mes 
de juliol passat, va ser resident al 
Centre Cultural de Cardedeu per 
preparar l’espectacle que presentarà 
el 24 d’octubre, basat en la lectura 
de poemes de Sylvia Plath. Pel Cen-
tre Cultural també passaran artistes 
com Marc Miralta Quartet, Toti Solé 
& Joan Ollé, el grup de música Mace-
dònia o la Cobla Bellpuig, en el tra-
dicional aplec sardanista de tardor. 
“Per segona vegada tornem a oferir 
un descompte del 20% a les entrades 
al Centre Cultural per a les persones 
que estiguin a l’atur”, destaca el regi-
dor de Cultura, Miquel Pujadas.

EN RECORD DE POE

Diverses entitats de Cardedeu s’han 
unit per rememorar fins al proper 
mes de gener els 200 anys del nai-


