
Divendres, 4 de novembre de 2011

CULTURA 28 NOU9EL

Documentar 
la memòria
Lambert Botey

Cineasta
 

Fa uns mesos, l ’Ar-
x i u  M u n i c i p a l  d e 
Granollers em va pro-
posar de col·laborar 
en un grup de treball 
dedicat a documentar 
algunes de les dife-

rents pel·lícules que formen part 
del seu fons. La veritat és que és una 
tasca francament agraïda, en la qual 
s’acostuma a convidar alguna perso-
na que va viure els esdeveniments 
que apareixen a cada document. El 
darrer treball que vàrem revisar va 
ser un documental sobre el Congrés 
de Cultura Catalana, rodat l’any 
1977 en format de Super 8 mm i que 
l’Arxiu Municipal acaba de digitalit-
zar.

El Dia Internacional del Patrimo-
ni Audiovisual, organitzat per la 
UNESCO des l’any 2005, és una ini-
ciativa enfocada a fer que la pobla-
ció mundial prengui consciència de 
l’alt risc de perdre el nostre patrimo-
ni audiovisual per la degradació dels 
materials i l’obsolescència tecnolò-
gica. Si fa un any es va celebrar, en 
el mateix Arxiu Municipal, projec-
tant Granollers Sant Dijous, Ora Pro 
Nobis, una pel·lícula en 8 mm que en 
Lluís Rovira Redorta va rodar l’any 
1965, aquesta vegada es va fer a la 
sala de plens de l’ajuntament. Es va 
projectar un documental que reco-
llia un important esdeveniment que 
va tenir lloc al Pavelló Municipal 
d’Esports (el “Parquet” actual) de 
la nostra ciutat; es tracta de la pre-
sentació del Congrés de Cultura 
Catalana, que va sorgir d’una con-
vocatòria del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona, el gener de 1975, i que 
es va desenvolupar per les terres de 
parla catalana fins el novembre de 
1977.

La majoria dels assistents a la 
projecció teníem amagat, i potser 
gairebé oblidat, en algun racó de 
la memòria, la nostra presència en 
aquell acte. Amb el seu visionat 
ben segur que cada un de nosaltres 
va recuperar una part de la pròpia 
existència. Tornar a veure l’entorn 
que llavors ens envoltava o la gent 
amb qui el compartíem, és una pràc-
tica extremament reconfortant, tot 
i que, a vegades, en visionar algun 
d’aquests documents, se’ns pot tren-
car el cor en veure les persones, 
amics o familiars que llavors eren 
plens de vida i que ara ja no són amb 
nosaltres, però també ens ajuda a 
recordar els bons temps que vàrem 
compartir amb ells.

Cal tenir present que per arri-
bar a aquesta mena d’exercici 
de memòria, ha d’existir un tre-
ball previ que hauríem de valorar 
degudament i que parteix de la 
consciència que tots hem de tenir 
per recuperar i preservar els docu-
ments que ens ajudin a entendre la 
història de la nostra ciutat i de la 
seva gent. Sense la tasca feta per 
l’Arxiu Municipal, exercicis nos-
tàlgics com el que vàrem fer veient 
aquella pel·lícula, no haurien estat 
possibles.

Cardedeu / Cànoves

EL 9 NOU

L’Editorial Proteus, amb seu a 
Cànoves, i el restaurant-espai cul-
tural Pla de la Calma de Cardedeu 
s’han unit per treballar conjunta-
ment en la divulgació de l’ètica, de 
temes socials i culturals. Dissabte 
al migdia es va inaugurar al primer 
pis de l’establiment la Sala Proteus, 
un espai pensat per acollir xerra-
des, presentacions de llibres i altres 
propostes culturals, amb l’objectiu 
d’oferir una programació en clau 
social i ètica, participativa i estable 

Dissabte es va inaugurar la sala Proteus a l’establiment de Cardedeu

Editorial Proteus i Pla de la Calma 
s’uneixen per divulgar l’ètica
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El nou espai es va inaugurar dissabte al migdia. Aquest divendres s’hi farà una conferència de Victòria Camps

al llarg de l’any. La sala Proteus ser-
virà com a espai d’exposició i venda 
permanent dels llibres publicats per 
l’editorial. 

D’aquesta manera, es fa visible 
el compromís del projecte Pla de la 
Calma amb l’ideari de divulgació 
de l’ètica de Proteus, i de l’editorial 
amb les propostes culturals que ja 
oferia el Pla de la Calma. La progra-
mació de la Sala Proteus inclourà 
tant activitats vinculades a l’edito-
rial com altres de pròpies progra-
mades per Pla de la Calma. El seu 
objectiu, però, és el mateix: divulgar 
propostes relacionades amb l’ètica i 

la consciència social.
La primera activitat que s’hi ha 

fet, dissabte al migdia, va ser la pre-
sentació del conte Too late, de Mar 
Cerdà, i activitats per als més petits. 
D’altra banda, aquest divendres a 
2/4 de 8 del vespre es farà una taula 
col·loqui amb la catedràtica d’Ètica 
de la UAB, Victòria Camps, amb 
motiu de la publicació del seu darrer 
llibre, Civismo. La presentació anirà 
a càrrec de l’alcaldessa Calamanda 
Vila, i del director d’Editorial Pro-
teus, Miquel Osset, i de la respon-
sable del Pla de la Calma, Judith 
Cobeña.

Jordi Aligué parla de la 
seva exposició al Centre 
Cultural de Granollers

Granollers

L’artista Jordi Aligué comentarà 
aquest diumenge l’exposició foto-
gràfica “Referències”, que aquests 
dies acull el Centre Cultural de 
Granollers. L’acte es farà a les 12 
del migdia. Els participants podran 
conèixer Aligué, la seva obra més 
recent i altres facetes d’aquest artista 
multidisciplinari, tot fent l’aperitiu.

Nyap presenta ‘Les falses 
coincidències’ a Montmeló
Montmeló

La companyia de teatre Nyap de 
Montmeló representarà aquest cap 
de setmana l’obra de teatre Les falses 
confidències, basada en un text de 
Marivaux, al Teatre de l’Agrupa. La 
primera sessió es farà dissabte a les 
10 del vespre, i la segona diumenge a 
les 6 de la tarda. Les representacions 
s’inclouen dins la celebració dels 20 
anys del grup.

Màgia amb el mag Edgard

Sant Esteve de Palautordera

La companyia Mag Edgard va portar 
aquest dimecres el seu renovat espec-
tacle, Déjà vu, al Teatre Pare Casals 
de Sant Esteve de Palautordera. El 

muntatge, que també s’ha pogut veu-
re a Vallromanes, té una espectacular 
posada en escena, amb una música i 
una il·luminació molt cuidades, i es 
caracteritza per la seva elegància, que 
fa reviure els antics espectacles de 
prestidigitació. 
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