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‘Conversejar’

Lambert Botey

Poeta
 es de fa més  

d’un  any for-
mo part  del  

Voluntariat per la 
Llengüa, el  servei 
de parelles lingüís-
tiques que organit-
za el Consorci de  
Normalització Lin-
güística del Vallès 

Oriental. El procediment és tan 
senzill com efectiu: es tracta d’aju-
dar estrangers a practicar el cata-
là a través d’una xerrada setmanal 
d’una hora. Els aprenents vénen de 
19 països i en l’actualitat hi ha 57 
parelles, tot i que manquen volun-
taris per formar-ne més.  

 M’agrada que aquest centre tin-
gui incorporada la paraula normal 
(ització), perquè al llarg de molts 
anys aquest mot va estar poc valo-
rat, ja que semblava que, a la nos-
tra vida, tot havia de ser excepci-
onal, les vacances, els cotxes, les 
cases... La senzillesa del que és cor-
rent, natural o habitual és el que 
més m’ha atret sempre d’aquesta 
paraula; en aquest sentit, moltes 
de les coses que abans considerà-
vem normals ara ho han deixat de 
ser. Posaré un exemple molt clar: 
no fas pas molt, ningú no s’estra-
nyava que al centre de Granollers 
hi haguessin cinemes, i ara, amb 
la seva desaparició, hem perdut 
una part important de la nostra 
vida cultural i social. A l’actualitat 
només resten les  sessions  de cine-
ma en v.o. de l’Associació Cultu-
ral i el somni  de recuperar l’antic 
Majèstic. 

Fa poc em varen convidar a una  
activitat que em va cridar pode-
rosament l’atenció. Es tracta d’un 
grup de gent que es troba amb 
l’única finalitat de practicar la par-
la en francès i en anglès. El lloc de 
trobada d’aquesta brillant iniciati-
va ciutadana és l’Anònims (“gràci-
es”), i ja fa més de set anys que ho 
fan. El primer dia, a l’entrar, vaig 
veure tot de gent conversejant al 
voltant d’una taula. 

Aquella imatge va portar a la 
meva memòria la pel·lícula Faren-
heit 451,  de François Truffaut, 
una història futurista en la qual 
els bombers es dedicaven a cre-
mar llibres, ja que llegir-los estava 
prohibit. Recordava, sobretot, la 
commovedora escena final, en què 
apareixia un grup de persones que 
havia memoritzat, cada un d’ells, 
totes les paraules dels llibres i con-
tínuament els estaven repetint per 
no oblidar-los i preservar la lite-
ratura universal en totes les llen-
gües. 

La nostra realitat, afortunada-
ment, és lluny del terrible futur  
descrit per Truffaut, però l’actitud 
de tots aquests “conversejadors” 
de llengües diverses ben segur que 
ens  acostaran a un altre més posi-
tiu en  què dialogar sigui un fet 
habitual.

En el fons, no hem fet més que 
redescobrir el normal plaer de la  
paraula.

D
Sant Feliu de Codines

Gemma Permanyer

Arbres i fonts de Sant Feliu, una 
de les obres més significatives del 
compositor Isidre Corderas, acaba 
de sortir publicada en forma de 
llibre. La Biblioteca de Catalunya, 
amb motiu de la recepció del fons 
del músic l’any 2008, ha publicat a 
la secció de música el llibre Isidre 
Corderas. Arbres i fonts de Sant Feliu, 
una suite simfònica per a soprano i 
orquestra que el músic de Sant Feliu 
va compondre als anys noranta.

L’obra, que Corderas defineix com 
“una de les més madures”, es dedica 
a tres arbres i tres fonts que el músic 
confessa que sempre li han agradat 
molt. Els arbres són una suite simfò-
nica i les fonts són cantades per una 
soprano; la lletra es basa en un antic 
poema de mossèn Joan Batlle ano-
menat La cançó de les tres fonts. 

Cada arbre i cada font “tenen una 
música adequada al seu simbolisme”. 
Els arbres són: el pi de les arreletes, 
el llorer de davant de Can Buixó i els 
plataners de la font dels Àlbers. El 
pi de les arreletes –situat al camí del 
cementiri i que va desaparèixer amb 
la ventada de gener de 2009– “era 
molt característic i amb molta histò-
ria perquè per allà hi han passat tots 
els que han anat a l’eternitat”. Per 
això la música és “més aviat íntima, 
com un nocturn, perquè ha presen-
ciat la mort de tothom”. El llorer es 
troba en un safareig antic davant de 
Can Buixó i porta a Corderas “molts 
records de quan la meva àvia hi ana-
va a rentar abans d’anar a la fàbrica”. 
En aquest cas és una música, “més 
poètica, amb nostàlgia d’un temps 

La Biblioteca de Catalunya s’ha encarregat de publicar ‘Arbres i fonts de Sant Feliu’

Una obra del compositor Isidre 
Corderas, publicada en un llibre

El compositor Isidre Corderas, de Snat Feliu

anterior, com un interludi”. Els pla-
taners de la Font dels Àlbers, que 
també ja han desaparegut, “de petit 
ja els recordo molt grans i van ser 
escenaris de molts actes lúdics”. Per 
això la música és un “scherzo amb 
ritme de dansa i un caràcter joiós i 
festiu”.

Les tres fonts són la del Fonoll, la 
dels Àlbers i la de Villar. Corderas 
destaca l’antiga imatge de la Font 
dels Àlbers que, amb les moreres 
unides, semblava una gran sardana. 
“Té un caràcter retrospectiu per-
què abans les sortides es feien a les 
fonts”.

El llibre té 74 pàgines i, a més 
de les partitures de l’obra, inclou 

una ressenya, la biografia d’Isidre 
Corderas i un glossari de tota la 
seva obra. El treball es pot comprar 
a la botiga virtual de la Biblioteca 
de Catalunya o a les botigues de la 
Generalitat. El músic dedica el llibre 
al poble de Sant Feliu, font d’inspi-
ració de moltes de les seves obres. El 
catàleg compositiu d’Isidre Corde-
ras inclou més d’una cinquantena de 
títols de tot tipus de gèneres fets en 
més de 60 anys de carrera.

Isidre Corderas, nascut a Sant 
Feliu el 1929, continua component. 
Fa poc que ha acabat un recull de 
26 cançons populars per a perso-
nes que s’inicien en el piano, entre 
altres.

Les pintures d’Eduard Albert 
Arimany, a La Gralla

Granollers

Les pintures d’Eduard Albert 
Arimany (Granollers, 1955) es poden 
veure fins al 30 d’abril a l’Espai Gralla 

de Granollers. Els seus quadres, olis i 
pintures acríliques força realistes, són 
un reflex del seu interès per la bellesa 
oferta per la natura, els paisatges de 
mar i de muntanya, i la figura femeni-
na. L’any passat va fer una exposició 
col·lectiva i una d’individual.
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Dues sessions d’‘El marit 
ideal’, d’Oscar Wilde, 
al Teatre Auditori de 
Granollers
Granollers

El Teatre Auditori de Granollers ha 
programat per a aquest dissabte dues 
sessions de l’obra El marit ideal, d’Os-
car Wilde. Es faran dues representa-
cions dissabte a 2/4 de 7 de la tarda i 
a les 10 del vespre. L’obra és dirigida 
per Josep Maria Mestres i interpre-
tada per Joel Joan, Abel Folk, Laia 
Martí, Mercè Pons, Àngels Gonyalons, 
Camilo García i Carmen Balagué.

Jaume Rifà presenta un llibre 
de les caramelles a Sant Fost
Sant Fost de Campsentelles

Jaume Rifà presenta aquest divendres 
el tercer volum de la col·lecció “Fem 
memòria. Sant Fost de Campsentelles, 
segle XX”, dedicat a les caramelles. 
L’acte es farà a 2/4 de 8 del vespre a 
l’Auditori de l’Ateneu. Dissabte a les 
7, la coral El Clavell oferirà un concert 
de caramelles.


