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Periodista

ubtava de si 
p a r l a r  d e  l a 
nevada i el col·

lapse o del Dia de 
la Dona. Ben mirat, 
com que només em 
vaig haver de quedar 
a Barcelona a dor·
mir després de més 

d’una hora voltant per les apocalíp·
tiques estacions de tren de la ciutat, 
com que no vaig arribar a esperar 
ni cinc ni sis hores un tren perquè 
havia de tornar a casa de totes totes 
–i sense rebre ni una mínima infor·
mació–, com que la neu no m’ha dei·
xat colgada i no he estat tres i quatre 
dies sense llum i sense veure, per la 
tele, com el govern es declara satis·
fet per la gestió de la nevada, parla·
ré del Dia de la Dona. 

Una de les tonteries més grans 
programades amb motiu d’aquest 
dia és un taller d’assertivitat entre 
homes i dones. Es veu que l’asserti-
vitat és la capacitat de relacionar·se i 
comunicar·nos amb els altres des del 
propi respecte i respectant els altres. 
Penso, de primer: que no s’ensenya 
a casa, això? I per què es programa 
amb motiu del Dia de la Dona? És 
clar, una part o un sector de la cele-
bració rau en la victimització de la 
dona, cosa que ni les feministes ori·
ginals més feministes dels primers 
temps del feminisme aprovarien. 

Entre les programacions pel Dia 
de la Dona d’ajuntaments del Vallès 
Oriental, hi ha activitats aconsegui·
des, que expliquen aspectes cul·
turals que tant poden interessar a 
homes com a dones. Recomano, per 
exemple, les activitats de Cardedeu, 
amb un calendari de conferències 
el 15, 22 i 29 de març. D’altres són 
una pantomima de la Internacional 
Papanates, que només serveix per 
fer massatges a les consciències 
d’estètica més progressista.

Davant situacions reals de mal·
tractament o subjugació a dones, 
m’esgarrifo de pensar com de lluny 
els queden aquests dies de la Dona 
que no passen de ser una escenifi·
cació simbòlica. Penso si els diners 
no estarien més ben invertits a 
reforçar els serveis socials que han 
d’atendre situacions de desempa·
rança i solitud d’aquestes dones. 
Demagògia? Potser sí, però més 
demagogs em semblen alguns dis·
cursos buits sobre la dona. Incons·
cientment es perpetua una dife·
renciació del gènere, com si d’una 
espècie a part es tractés: discrimi·
nació positiva i negativa són igual 
d’innecessàries. Exemples, a manta. 
Dones, com avis i nens, les primeres 
a evacuar. Dona, t’agrada el futbol? 
Cosa estranya. O dona que acabes 
una columna al diari? Ets una quo·
ta. Preferiria que no. Tot dit amb 
assertivitat.
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El Cor Femení de Granollers i la 
Cobla Contemporània s’han unit en 
un espectacle singular, Sardaxou, 
la festa de la sardana, que s’estrena 
aquest dissabte al vespre a Vilafranca 
del Penedès. Per primera vegada, 
la Cobla incorpora el cant vocal en 
aquest projecte consistent a arranjar 
música moderna –sempre de compo·
sitors vius– i convertir·la en sarda·
nes. Ara, el Cor Femení, segons ha 
explicat el seu director Marc Dosai·

El Cor Femení estrena ‘Sardaxou’ 
amb la Cobla Contemporània

Les integrants del Cor Femení de Granollers, al costat del seu director, Marc Dosaiguas

La formació de Granollers posa veu, per primer cop, als temes arranjats per la Cobla

guas, “posa veu a aquestes sardanes 
ja arranjades”. De moment, es fa 
l’estrena de l’espectacle al Teatre de 
la Societat Principal de Vilafranca,  
però Dosaiguas afirma que està pre·
vist continuar explotant aquest for·
mat de cobla i cor de música moder·
na. “Ens allunyem una mica del típic 
format, fent una música molt nova, 
adreçada especialment als més joves 
i als nens”, afegeix el director. Per 
a aquest espectacle, han tingut com 
a base els temes del quart i últim 
disc Sardaxou de la Cobla Contem·
porània, titulat Stius. “Cantarem 

cançons a ritme de sardanes com Un 
rayo de sol o la banda sonora de pel·
lícules com El violinista en el tejado”, 
explica Dosaiguas. 

El Cor Femení de Granollers es va 
crear l’any 2007 i va començar a fer 
concerts el 2008. El de la presentació 
oficial va ser el maig de l’any passat. 
Actualment, la formació està integra·
da per 40 cantaires. Fins ara, el seu 
repertori ha estat molt ampli, des de 
la música tradicional catalana i d’ar·
reu fins a la música moderna. Marc 
Dosaiguas és el director i la seva ger·
mana Marta, la sotsdirectora.

Algunes activitats      
del Dia de la Dona     
són una pantomima

Teatre de Ponent 
presenta ‘Inventari 
d’objectes perduts’

Granollers

El Teatre de Ponent de Granollers 
presenta aquest cap de setmana 
l’espectacle Inventari d’objectes 
perduts, dirigit per Teresa Urroz 
i interpretat per Gemma Julià i 
Chuss Leiva. La història gira al vol·
tant d’una jornada de portes ober·
tes d’un suposat departament d’ob·
jectes perduts. Dues científiques, 
responsables de l’arxiu, acullen els 
visitants en el seu espai de treball 
i comparteixen amb ells la passió 
per la seva feina: protegir, ordenar i 
classificar els objectes perduts. L’es·
pai recorda un traster, un laboratori 
o un taller de restauració, d’antigui·
tats. Per diverses raons, que s’ani·
ran desvelant durant la visita, és un 
emplaçament temporal i  una mica 
precari. Aquesta obra de la compa·
nyia La Prodigiosa es representarà 
aquests divendres i dissabte a les 9 
del vespre i diumenge a les 7 de la 
tarda. 

Concert de 
l’Orquestra Simfònica 
Julià Carbonell

Granollers

L’Orquestra Simfònica Julià Carbo·
nell de les Terres de Lleida actuarà 
aquest diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre Auditori de Granollers com a 
orquestra convidada a la temporada 
estable de l’Orquestra de Cambra de 
Granollers. La formació interpretarà 
el concert Aires hongaresos, amb unes 
obres imponents per a uns temps 
imperials. El programa està format 
per les peces “Concert per a piano i 
orquestra núm. 2 en La major”, de 
Liszt. És una obra que s’embolcallarà 
per dos altres referents hongaresos, 
Bartók (“Un concert per a orques·
tra”) i Kodály (“Háry János suite”). 
Sota la direcció d’Alfons Reverté, 
l’orquestra, promoguda per la Dipu·
tació de Lleida, ha esdevingut un 
projecte musical sòlid del país. Es va 
crear el 2002 amb l’objectiu de faci·
litar l’accés de tots els ciutadans a 
la música simfònica. Ha realitzat un 
gran nombre de concerts .

La Kinky Beat ofereix la 
seva música en directe al 
Bulevar de Granollers

Granollers

La Kinky Beat actuarà aquest diven·
dres al vespre al Buks Rock Bulevar 
de Granollers. Serà una bona oportu·
nitat per escoltar aquesta banda amb 
gairebé 10 anys als escenaris més 
importants d’Europa i diverses gires 
sud·americanes que els avalen. És 
una banda amb un directe amb mol·
ta energia i que ara presenta el seu 
darrer treball, Karate punk (premi 
al millor disc independent). La festa 
acabarà amb un dels DJ amb més pro·
jecció de la comarca, Polamen, i una 
sessió de drum’n’bass. D’altra banda, 
dissabte serà el torn de la banda de 
rock mítica Motociclon, de Madrid. 
Aquest serà l’últim concert de la gira 
Costras y tachuelas a Catalunya. És 
una banda que desborda festa, grans 
cançons i un gran directe. Estaran 
acompanyats per la banda local 
Cabin 27. L’entrada serà de 6 euros si 
es compra de forma anticipada i de 8  
a taquilla.


