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Dos millets i 
mig

Anna Ballbona

Periodista

h o r e s  d ’ a r a 
el delinqüent 
c o n f é s  Fè l i x 

Mil let  deu estar 
plàcidament asse-
gut al sofà de casa 
veient per la tele 
els  últims escàn-
dols de corrupció 

que no ha protagonitzat i que un 
bon favor li han fet. Potser fins i 
tot fa escarafalls davant les imat-
ges dels acusats emmanillats, quin 
mal gust... Com si algú es recordés 
ara de tants presumptes lladres o 
assassins sense cara ni nom que 
ens han passejat pel circ mediàtic. 
Presumpció d’innocència: no és de 
les paraules més repetides aques-
tes dies? Presumpció d’innocència 
lluny del meu partit, és clar, que 
jo mai he tingut tractes amb tu, 
empestat.

Però no desviem l’atenció, que si 
no en Millet encara se’ns adormirà al 
sofà. En les darreres setmanes, assis-
tir a algunes converses de veïns de 
l’Ametlla i rodalies sobre el cas Millet 
és un exercici sense parangó. És de 
pensar que les últimes revelacions 
locals afegeixen farciment al tortell. 
I el tema amenitza llargues sobretau-
les i trobades al carrer o a l’ascensor 

que abans hagueren estat condem-
nades a una fredor rutilant. Per això 
no calen gaire dramatismes sobre la 
ficció de l’oasi català fet un fangar i 
tots aquests romanços. És preferible 
aprofitar els beneficis higiènics de la 
catarsi, regirar tot el que calgui per 
fer net, i prendre nota de per què no 
han rutllat les fórmules de control 
sobre uns i altres. Tot plegat passa 
fins a les millors famílies. 

Deixant de banda l’embarranca-
ment polític i cínic al qual s’abo-
quen els partits, preferentment 
grans, quan tracten del saquejador 
del Palau, acabi com acabi el procés 
judicial –els delictes econòmics en 
aquest país són un bon negoci–, i ni 
que torni tots els diners, Millet no 
podrà mai refer ni refer-se de l’es-
fondrament moral que ell mateix ha 
provocat. L’estafa social i cultural, 
que cultura i país li tornaran, mig 
en broma, com sol anar, perquè “fa 
riure i no fa riure”, que deien sàvi-
ament unes respectables senyores 
osonenques l’altre dia al tren. Als 
bitllets de 500 n’hi direm millets. 
Quan cobres tu? Dos millets i mig. 
Ah, no et pots pas queixar, ara tot val 
una milletada, i la milletera et queda 
escurada en un tres i no-res. Ui, no 
porto canvi, paga-ho tu i ja t’ho tor-
naré més endavant. No em facis de 
Millet! I el país? Bé, anar fent.

A
Granollers

EL 9 NOU

La biblioteca Can Pedrals de 
Granollers s’ha estrenat com a sala 
d’exposicions de pintura amb una 
exposició de l’artista local Jordi Gen-
dra. Aquest dimecres al vespre es 
va inaugurar una mostra de la seva 
producció més recent, una vintena 
d’aquarel·les sobre diferents paisat-
ges, tant de la comarca com de fora. 
Gendra es va mostrar molt orgullós 
i content de ser el primer pintor de 
Granollers a fer una exposició en 
aquest equipament. “Després d’una 
trajectòria que inclou 67 exposicions 
individuals, exposar en un lloc tan 
emblemàtic com aquest és una satis-
facció. I tinc el pressentiment que 
no seré l’últim de fer-ho”, va explicar 
Gendra durant la inauguració. La pri-
mera exposició individual que va fer 
el pintor va ser el 1961 a la Casa de 
Cultura. “A partir de llavors, gairebé 
cada any faig una o dues exposici-
ons”.

En la que presenta ara s’hi poden 
trobar paisatges en les diferents 
estacions de l’any, alguns de cor-
responents a indrets de la comarca 
com El Congost a Llerona, Nuvolada 

Jordi Gendra mostra el seu 
nou treball a Can Pedrals

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

Jordi Gendra amb alguns dels quadres que presenta a Can Pedrals

El pintor de Granollers exposa una vintena de quadres
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Últim espectacle de circ a Roca 
Umbert de Granollers

Granollers

Dissabte passat va tenir lloc el quart 
i darrer espectacle de circ fruit del 
taller que s’ha estat fent durant un 
mes a Roca Umbert Fàbrica de les 
Arts de Granollers. Amb el títol de 
The night of a 1.000 dead clowns 
van actuar els alumnes de la classe 
magistral al costat de pallassos com 
Jango Edwards, Monti, Mila i Fools 
Milita. El taller del Nouveau Clown 
Institute es repetirà el proper mes 
de març, en el que serà la segona fase 
del projecte. Aquesta primera edició 
ha tingut un gran èxit i ha comptat 
amb alumnes de tot el món i diversos 
pallassos reconeguts.

(Llerona), Tardor (Canovelles), 
Paisatge en gris (la Roca del Vallès), 
La vinya (Montornès), Paisatge 
estiu (Vilanova) o uns paisatges de 
neu del Montseny. Altres quadres 

porten l’espectador a indrets com 
Setcases, al Ripollès, amb imatges 
d’un carrer o del riu Ter. L’exposició 
estarà oberta fins al 18 de novem-
bre.

No calen gaire 
dramatismes sobre 
la ficció de l’oasi 
català fet un fangar

El musical 
‘Ruddigore’ arriba      
a Cardedeu
Cardedeu

El musical Ruddigore o la nissaga 
maleïda, d’Eros Teatre, es podrà veure 
aquest dissabte a les 10 del vespre al 
Centre Cultural de Cardedeu. És un 
espectacle musical basat en Ruddi-
gore or the witch curse, una opereta 
de William Schwenk Gilbert i Art-
hur Sullivan. La direcció és de Joan 
Maria Segura i els intèrprets són 
Anna Alborch, Lali Camps, Rubén 
Montañá, Albert Mora, Toni Sans 
i Maria Santallusia. D’altra banda, 
diumenge a les 5 de la tarda, Entre 
Sòl Teatre interpretarà Històries d’un 
arbre mil·lenari.

Es convoca el Concurs de 
Fotografia Sant Vicenç 2010
Mollet del Vallès

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Mollet del Vallès 
ha convocat la quinzena edició 
del Concurs de Fotografia de Sant 
Vicenç, que se celebra al voltant de 
la festa major d’hivern. Els partici-
pants tenen temps de presentar les 
fotografies –un màxim de tres en 
color o blanc i negre– fins al 9 de 
gener. El concurs té dues categories 
segons el tema –Mollet i tema lliu-
re. També es repartirà un premi de 
200 euros al millor participant local 

i un premi de 100 euros en materi-
al fotogràfic al millor participant 
jove. 

Pel que fa a la categoria de Mollet, 
es donaran tres premis de 300, 200 
i 150 euros respectivament, i en el 
tema lliure hi haurà un únic premi 
de 200 euros. El veredicte es farà 
públic el 15 de gener en un acte al 
Centre Cultural La Marineta i dins 
la festa major de Sant Vicenç. El 
mateix dia del lliurament de premis 
s’inaugurarà una exposició d’una 
selecció de les obres presentades al 
concurs.


