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Els germans Castells van contestar les preguntes de l’alcaldessa Calamanda Vila

Cardedeu

Anna Fernàndez

Jordi i Josep Castells Planas 
són dues de les cares més 
conegudes a Cardedeu. 
Els dos germans van estar 
implicats en l’antic grup 
de teatre El Gat, a RTV 
Cardedeu i van ser els 
impulsors de les Nits de 
Jazz, als anys 70. “Teníem 
la necessitat de portar el 
jazz fins on nosaltres érem 
perquè només se’n feia a 
Barcelona”, explica Jordi, 
un dels germans Castells. 
“Era una música estranya, 
a la ràdio només se sentia 
cobla”, va afegir el seu bes-
só. Tot i així, ha estat la seva 
professió d’escenògrafs el 
que els ha portat a ser cone-
guts arreu. A Cardedeu, 
els seus treballs han deixat 
petjada al Centre Cultural 
i també a les carrosses de 
les cavalcades dels Reis. Per 
repassar la seva trajectòria 
i el seu vincle amb el poble 
van passar dijous al vespre 
per una nova jornada de 
talent local, De Cardedeu 
al món, en què l’alcaldes-
sa, Calamanda Vila, fa una 
entrevista al convidat. 

Actualment, els germans 
Castells Planas treballen en 
un taller de 1.200 metres 
quadrats situat a Santa 
Agnès de Malanyanes. “El 
nostre primer taller, però, 

era tan petit que havíem de 
sortir al carrer per estendre 
les teles que pintàvem”, va 
comentar Josep Castells 
sobre els inicis de la seva 
professió.

CINEMA, TELEVISIÓ...

En el camp del cinema han 
participat en pel·lícules com 
El Orfanato, El embrujo de 

Shangai o El Perfum, per 
al qual van haver de cons-
truir 100 metres de carrer 
parisenc. “Va ser un dels 
moments més emocionants 
per a nosaltres”, van explicar. 
En televisió han creat deco-
rats per a Ventdelplà, Infidels 
o Temps de Silenci. També 
han fet l’escenografia de 
moltes obres de teatre, com 
Carmina Burana, de la Fura 

dels Baus.
Durant la vetllada de 

dijous al vespre també van 
explicar anècdotes diverti-
des sobre la visita de Pepe 
Rubianes al poble. “Es va 
quedar 15 dies vivint com 
un marquès a casa nostra. Va 
aprofitar per escriure el que 
seria el seu segon especta-
cle”, explicava divertit Jordi 
Castells.

Acte Quatre 
estrena nova obra 
al Centre Cultural 
de Granollers
Granollers

El grup de teatre amateur 
Acte Quatre de Granollers 
estrenarà aquest cap de set-
mana un nou muntatge al 
Centre Cultural. Es tracta de 
La mora, de la senyora Dulska 
(1906), de l’escriptora polo-
nesa Gabriela Zapolska, amb 
versió de Jaume Melendres. 
En aquesta ocasió, el grup 
és dirigit per Pilar Pla. Les 
representacions es faran dis-
sabte a 2/4 de 10 del vespre 
i diumenge a 2/4 de 7 de la 
tarda. 

Xerrada sobre 
el jaciment 
arqueològic de 
Vilalba
Vilalba Sasserra

Dins l’Aula de Cultura de 
Cardedeu, aquest dimarts a 
2/4 de 8 del vespre al Centre 
Cultural es farà la xerrada 
“El jaciment arqueològic de 
Vilalba”, a càrrec de Roser 
Pou i Calvet, arqueòloga 
i directora dels treballs 
arqueològics. Cronològica-
ment, el jaciment de Mas 
Vilalba abasta des de la pre-
història fins a època moder-
na. Dins dels límits d’aquest 
finca s’han localitzat ves-
tigis d’època neolítica, del 
bronze inicial, del bronze 
final, d’època romana, 
d’època medieval i d’època 
moderna.
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Guillem Albà i Always Drinking Marching Band presenten ‘Flirt!’ al Teatre Auditori

A la recerca de la mitja taronja

Granollers

Josep Barbany

El romanticisme, la timidesa 
i l’obsessió per no estar sol, 
convertits en un refrescant 
i original espectacle. Una 
encertada combinació de 
música en directe i clown 
capaç de seduir el reduït 
públic que divendres va ser a 
la sala gran del Teatre Audi-
tori de Granollers per veure 
Flirt.

Per a Guillem Albà, fill 
de titellaires, hi ha un 
abans i un després de Jango 
Edwards. De la trobada amb 
el paradigma de clown per 
a adults esbojarrat va sorgir 

Sketchofrenia, el primer
espectacle que explotava la 
seva faceta més pallassa.

Amb Flirt coneixerem 
Marcel, un noi romàntic i 
bona persona que escriu 
cartes cursis a un amor pla-
tònic que espera trobar entre 
el públic. Les seves armes: 
mostrar-se tal com és amb 
les cançons i la mímica. Un 
esforçat camí a la recerca 
de la seva mitja taronja que 
compta amb l’ajuda de l’Al-
ways Drinking Marching 
Band, atrapada a l’escenari i 
lluny del carrer, el seu hàbi-
tat natural.

I és que el millor de Flirt 
és, sens dubte, l’excel·lent 
compenetració entre la ges-
tualitat i la mímica d’Albà i 
la versatilitat de sis músics 
eixelebrats. Tot i que el con-
junt deixa un bon regust, no 
tots els gags funcionen amb 
la mateixa força (atenció a 
l’encertada barreja de fla-
menc i bricolatge) i alguns 
són excessivament llargs. El 
dubte: quina força té Albà 
com a clown sense l’energia 
de l’Always Drinking Marc-
hing Band?

CRÍTICA DE MÚSICA

‘Flirt!’, de Guillem Albà i 
Always Drinking Marching 
Band.  Teatre Auditori de 
Granollers. Divendres, 4 de 
novembre.

Guillem Albà busca la seva mitja taronja amb l’ajuda dels músics d’Always Drinking Marching Band

Jordi i Josep Castells repassen la seva trajectòria en una jornada de talent local

Escenògrafs per sobre de tot


