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El cinc és una xifra 
rodona que s’utilitza 
de diferents formes; 
a vegades també és la 
que fa servir el tècnic 
que ens ve a arreglar 
algun electrodomès-

tic: “És que ja té cinc anys” o si un 
ha patit una malaltia més o menys 
greu i supera els primers cinc anys, 
es transforma en un cert somriure 
del metge, la mateixa xifra s’aplica 
també a tot tipus de celebracions 
esportives, socials, polítiques... i 
com no, d’oci i cultura.

Tots els que d’una manera o altra 
hem organitzat activitats culturals, 
sabem de l’esforç que suposa fer-
ho i, en moltes ocasions, passada 
la il·lusió de la primera embranzi-
da, ve el més difícil, que és donar-
li continuïtat. Un clar exemple 
d’aquest fet és l’alternatiu i popu-
lar Cicle de Cants i Autors organit-
zat pel Casal Popular L’Esquerda, 
que ha arribat a la seva cinquena. 
Em vaig sorprendre quan vaig assa-
bentar-me que seria la darrera edi-
ció, però entenc que hi ha històries 
que cal tancar per poder continuar 
renovant-les. Han estat cinc anys 
intensos amb un total de quaran-
ta propostes. És un balanç més que 
positiu.

Fent un repàs a la meva memò-
ria, recorro espais a vegades plens, 
d’altres més buits, però sem-
pre amb paraules musicades de 
fons. Des la Casa de Cultura Sant 
Francesc al Teatre Auditori, pas-
sant lògicament pel mateix local 
de L’Esquerda. Procuro assistir 
cada any a algun dels recitals, i la 
veritat és que he pogut escoltar, a 
preus populars, autors ben dife-
rents. Uns de més coneguts com 
poden ser Pau Riba o Feliu Ventu-
ra, altres que em van sorprendre 
com la Bikimel i els seus blues, fins 
a arribar a l’expressió més pura de 
la nova cançó de protesta amb el 
recital La cançó necessària.

Cants i Autors ni és un electro-
domèstic que es pugui reparar 
o canviar, ni una malaltia que ja 
estigui curada, sinó que més aviat 
es podria comparar amb un llibre 
o una pel·lícula que t’emociona i 
que voldries que no s’acabés mai, 
però que inexorablement arribes al 
final, ja siguin als crèdits de la pel-
lícula o a la darrera pàgina escrita. 
Llavors surts del cinema o tornes el 
llibre a la prestatgeria, i de fet no 
estàs trist perquè saps que queden 
moltes altres imatges i paraules, 
per veure, escoltar o llegir i això és 
el que sentirem després del darrer 
recital d’aquest mes d’octubre. 

Pensarem que a la nostra ciutat 
hi haurà noves paraules –escri-
tes o cantades– per escoltar i que 
tant de bo d’una manera o una 
altra continuïn portant l’accent 
del Casal Popular de L’Esquerda 
de Granollers. Per tant, preferei-
xo, encara que soni una mica kum-
bayà, no dir adéu, sinó fins aviat 
als Cants i Autors. 

Les Franqueses del Vallès

C.M.

La llibreria L’Espolsada de Corró 
d’Avall va ser l’escenari, dissabte 
passat, de la presentació del conte 
Errata. Les tribulacions de l’impressor 
Prim, obra de Pruden Panadès, veïna 
de les Franqueses. Errata és un conte 
per a tots els públics que parla sobre 
el procés d’impressió d’un llibre que 
incorpora alguns dels codis, eines, 
elements tipogràfics o llegendes 
propis del món de les impremtes. Un 
fet inesperat és el fil conductor del 
conte. “Els dibuixos, als adults, ens 
haurien d’arribar d’una altra manera. 
Són pàgines que s’han d’obrir. Ha de 
ser un llibre compartit i comentat”, va 
destacar l’autora del llibre. 

La història avança en dobles pàgi-
nes que no es despleguen i juga amb  
la  transparència del paper (tradi-
cionalment un inconvenient) per 
oferir diversos matisos gràfics. És per 
aquest motiu que cada pàgina presen-
ta una certa monotonia. “És un llibre 
que es pot començar a llegir pel final”, 
va especificar Panadès. 

Sota les premisses de l’ecoedició , 
la responsabilitat mediambiental i 
social, Pol·len Edicions i l’agència de 
disseny gràfic La Page Comunicació 
Visual (empreses amb el distintiu 
EMAS)  han editat aquest conte a 
partir d’una idea original de Pruden 
Panadès. És el primer títol de la Col-
lecció Ginkgo. 

Pruden Panadès presenta el conte ‘Errata’, el primer d’una col·lecció de 5 llibres

Un conte per a petits i grans
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Pruden Panadès en la presentació del llibre

Cada conte de la col·lecció  plan-
teja un aspecte significatiu de l’eco-
edició, i es tanca amb una Motxilla 
Ecològica amb tota mena d’infor-
macions bàsiques sobre el procés 
d’elaboració seguit i el seu impacte 
mediambiental. El proper conte, 
que es publicarà a la tardor, porta 
per títol Un pot, i parlarà de l’ús 
dels colors.

Pruden Panadès va estudiar histò-

ria de l’art i ha treballat en el camp 
de la gestió cultural. Durant anys va 
ser responsable del Centre Cultural 
de la Caixa a Granollers. Interessada 
en les relacions entre cultura i educa-
ció, ha publicat alguns articles sobre 
el tema com ara el treball Els serveis 
educatius en la cultura institucional. 
Una aproximació (MIJS, UdG 2011). 
Participa en el consell de redacció de 
la revista Vallesos. 

Teatre al casal de Rosanes 
de la Garriga i al refugi de 
Can Trias de Bes

La Garriga

El grup de teatre del Casal Cultural 
de Mollet oferirà aquest dissabte a la 
Garriga dos espectacles inspirats en 
diversos episodis de la història del 
municipi sota el títol “Descobrir el 
patrimoni a través del teatre i de la 
música”. La primera obra, Netejant 
records, es farà a 2/4 de 10 del matí 
al pati del casal de Rosanes i parlarà 
sobre la història de la casa fortificada 
més important del municipi. A les 11, 
al refugi de Can Trias de Bes, es repre-
sentarà l’obra Entre bombes. A 2/4 d’1 
es farà un acte a l’església de la Doma,  
amb una explicació històrica d’aquest 
conjunt patrimonial. També hi haurà 
una actuació musical d’un trio de 
piano, violí i violoncel d’alumnes de 
l’Escola Municipal de Música.

Quatre per Quatre 
porta ‘El cafè de la 
Marina’ a Canovelles

Canovelles

El grup Quatre per Quatre de 
Granollers presenta El cafè de la Mari-
na aquest diumenge a les 6 de la tarda 
al teatre Can Palots de Canovelles. 
El muntatge, a partir de l’obra del 
mateix títol de Josep Maria de Sagar-
ra, és dirigida per Frederic Roda i 
Txell Roda.

Donació d’un quadre de Pere 
Colomer a l’Ajuntament de Parets
Parets del Vallès

EL 9 NOU

El veí de Parets Josep Miró ha donat 
un quadre de Pere Colomer a l’Ajun-
tament de la població. La tela, pinta-
da amb la tècnica d’aquarel·la, mostra 
la imatge de la gran nevada del 1962 
al barri del Raval.

Pere Colomer va ser mestre de 
l’escola Lluís Piquer del 1947 al 1972. 
Va compatibilitzar durant molts 

anys la seva tasca de docent amb la 
seva passió per la pintura i el dibuix, 
i va esdevenir un dels mestres més 
emblemàtics del municipi durant la 
postguerra. 

Aquesta donació contribueix a 
l’enriquiment del patrimoni artístic 
i cultural de la població i, al mateix 
temps, permet conèixer i conservar 
la memòria històrica de Parets a 
través d’una de les pintures d’aquest 
artista local.
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Josep Miró, a la dreta, va entregar el quadre a l’alcalde Sergi Mingote


