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Ninet Nadal, 
identificat

Albert Benzekry

Histoariador

i ha biografies 
que transcen-
deixen la per-

sonal per esdevenir 
emblemes de tota 
una generació. Hi 
ha una generació 
marcada, històrica-
ment i sentimental, 

per una guerra, a la qual perta-
nyia, posem per cas, un fill de Can 
Mariano de Lliçà de Vall, en Jaume 
Nadal, motejat, afectuosament, 
com a Ninet. Amb 17 anys, i enro-
lat a les files de l’exèrcit republicà 
–divisió 127, brigada 124, batalló 
466– Ninet Nadal va sobreviure 73 
dies a Corbera d’Ebre, en un dels 
episodis més dramàtics i decisius 
de la Guerra Civil. Era l’any 1938. 
Diuen que en Ninet no en parlava 
gaire, de tot allò, i que quan ho feia 
s’estranyava i es dolia del silenci al 
voltant d’aquella lleva de joves –
quasi criatures– molts dels quals hi 
van deixar la vida, just quan la vida 
–i no una bomba– els havia d’escla-
tar a les mans. Retornat a casa, en 
Ninet s’instal·là a Cal Quim, de Lliçà 
d’Amunt, on hi féu de barber durant 
molts anys, mig perquè li venia de 
família, mig perquè les estisores, 
segons deia, li havien salvat la vida 
al front. 

Ara que fa un temps que deu 
retallar, suposo, les barbes de sant 
Pere i sant Pau, i que els silencis 
s’esvaeixen a poc a poc per donar 
pas al memorialisme, la seva filla 
Roser –ceramista i artesana inqui-
eta– n’evoca la memòria a partir 
d’allò que millor sap fer: qüesti-
onar el present a través de l’art, 
perquè si l’art no ha de servir per 
interpel·lar-nos serà un vacu dis-
seny més –fanal o marquesina– al 
nostre atrotinat espai públic, cada 
volta més banal i asèptic. Potser 
per això aquest “Angle identificat: 
Corbera d’Ebre” el trobem protegit 
al singular Espai Garum (de fet, un 
antic aparador de la caixa de tots), 
a peu de carretera, tocant a l’Ali-
ança. 

L’exposició és, segons Màrius 
Gómez, la més vista de la comar-
ca, ja que diàriament hi passen per 
davant centenars de vehicles i per-
sones... L’obra consisteix en marcs 
rectangulars de pols de vidre cuit, 
d’aparença sòlida i lleugeresa efí-
mera, talment la vida. De què està 
fet, el temps, si no de pols de vidre 
transparent? 

Però a través d’aquestes figures 
rectangulars com espiells, des d’on 
se’ns projecta la història –una his-
tòria–, és el mateix Ninet qui ens 
parla des de Corbera, l’any 95, quan 
hi retornà per darrer cop: “Sóc tes-
timoni del que aquí va passar, és bo 
recordar-ho. La tragèdia d’aquesta 
guerra no cal oblidar-la perquè no 
torni a passar mai més encara que 
en altes esferes s’hagi volgut obli-
dar. Mai més!!” Els fils de la història 
són tan invisibles com els de pescar 
que sostenen les figures.

H
Parets del Vallès

EL 9 NOU

Parets ja té a punt la nova tempora-
da teatral, que començarà el 23 de 
gener i acabarà el 23 de maig, amb 
una oferta d’obres que inclouen 
diversos gèneres com l’humor, la 
dansa, la música o el teatre. Una de 
les novetats d’aquesta temporada 
serà l’estrena de la nova sala Coope-
rativa, que substituirà el teatre Can 
Butjosa com a escenari de les obres 
programades dins el cicle de Cafè 
Teatre. 

L’Associació Amics de l’Òpera del 
Vallès Oriental serà l’encarregada 
d’inaugurar el cicle amb la represen-
tació de La serva padrona, el dissabte 
23 de gener. Dos dies després, i tam-
bé dins la festa major d’hivern, serà 
el torn de La Glòria del mercat, de 
Joan Pera. Les altres obres de teatre 
que passaran per Parets són L’habita-
ció de Verònica (7 de febrer), Èxitus,  
de Titzina Teatre (7 de març), La boja 
de Chaillot de Quatre per Quatre 
de Granollers (18 d’abril), Un marit 
ideal (2 de maig) i una obra encara 
per determinar del grup local Som i 
Serem.

En l’apartat musical actuaran La 
Vella Dixielanda Jazz Band, que pre-
sentarà L’aventura del jazz, El Niño 
de la Hipoteca, amb Que te vaya 
bien, o Quimi Portet, amb Viatge a 

Parets proposa una temporada 
amb humor, dansa, música i teatre 
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Quatre per Quatre, de Granollers, presentarà ‘La boja de Chaillot’, el 18 d’abril

Amics de l’Òpera del Vallès Oriental inaugurarà el cicle el 23 de gener

Montserrat. D’altra banda, l’entitat 
Rialles serà l’encarregada de les actu-
acions adreçades al públic infantil 
que es faran el segon i quart diumen-
ge de cada mes. 

A més dels abonaments de tem-
porada, l’Ajuntament de Parets con-
tinua amb la promoció del Carnet 
d’Amic, amb el qual, al preu de 140 
euros, l’usuari podrà gaudir un des-

compte de fins al 50% sobre el preu 
de taquilla. Alguns dels avantatges 
són poder tenir una entrada amb el 
mateix seient a tots els espectacles 
professionals que es facin al teatre 
de Can Rajoler, la prioritat en l’ad-
quisició d’entrades addicionals o 
la informació a domicili de les pro-
gramacions del teatre de Parets del 
Vallès.

Les Franqueses 
inaugura amb 
titelles el nou cicle 
d’espectacles infantils

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

La quarta edició del Cicle d’Especta-
cles Infantils i Familiars de les Fran-
queses comença aquest dissabte amb 
l’espectacle de titelles Mowgli: El 
libro de la selva, de la companyia La 
Carreta Teatro. Fins al 17 d’abril es 
presentaran diversos muntatges de 
música, circ, titelles o dansa al Casal 
Cultural de Corró d’Avall o al Teatre 
Auditori de Bellavista, a partir de 
les 6 de la tarda. Altres obres que es 
podran veure són En Joan sense por, 
d’Egos Petits (30 de gener), Acorde, 
de la companyia Sebas (6 de febrer), 
Blau Marí, de Roselans Musical 
(27 de febrer), Cuentos de pan y 
pimiento, de Desguace Teatre (6 de 
març), Avi Ramon, de Teatre Nu (27 
de març), L’aventura del jazz, de La 
Vella Dixieland (10 d’abril) i Cirque 
déjà vu, de La Baldufa (17 d’abril).
El cicle es consolida any rere any i té 
un públic, no només de les Franque-
ses, sinó de poblacions veïnes com 
Granollers, la Garriga, l’Ametlla o 
Cànoves. 

L’Ateneu de Sant Celoni s’omple per veure Manel
Sant Celoni

La sala gran de l’Ateneu de Sant Celoni es va omplir amb més de 500 persones, 
divendres passat al vespre, per veure l’actuació del grup Manel. Aquest con-
cert era el primer de la nova programació d’espectacles a l’Ateneu. El públic va 
seguir amb entusiasme escoltant els temes del seu disc Els millors professors 
europeus, des de “Al mar” a “La dona estrangera”, passant per “El pla quin-
quenal” o “Roma”. En els bisos van incloure algunes versions de temes com 
“No t’enyoro”, d’Els Pets. En el tema “Corrandes de la parella estable”, com 
ja és habitual, van convidar el públic a pujar a l’escenari. El grup barceloní ja 
ha ofert diversos concerts a la comarca, en poblacions com Granollers o Sant 
Feliu de Codines.


