
Dilluns, 7 d’octubre de 2013

CULTURA 18 NOU9EL

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

La titellaire Joana Clusellas, en un moment de l’espectacle, amb l’Amina, el personatge que fa de fil conductor de la història

Marduix, de Sant Esteve, presenta un espectacle sobre l’imaginari de Martí i Pol 

Poesia amb titelles

Sant Celoni

L.C.

“És un honor. Han reflectit 
perfectament l’esperit d’en 
Miquel. M’ha agradat molt” 
deia Montserrat Sans, vídua 
del poeta Miquel Martí i Pol, 
just després dels molts aplau-
diments que es van emportar 
els Marduix. La companyia 
de titelles de Sant Esteve 
va estrenar aquest dissabte 
l’espectacle Pel camí de les 
paraules... en record a Martí 
i Pol i en el marc de l’expo-
sició col·lectiva “T’enyorem, 
Miquel Martí i Pol. Deu anys 

sense tu”, a la Rectoria Vella 
de Sant Celoni.

Més de 150 persones van 
omplir la capella de Sant 
Martí del Pertegàs (al parc 
de la Rectoria) per acostar-
se a la poesia de Martí i Pol 
d’una manera original i dis-
tesa. Marduix va voler seguir 
“la petjada, el fil d’imagina-
ció, d’una vida” que va deixar 
Miquel Martí i Pol. Ho va fer 
amb el toc que caracteritza 
la companyia de titelles de 
Sant Esteve, però sense trair 
en cap moment l’esperit del 
poeta i amb el personatge de 
l’Amina com a fil conductor  

de la història. L’espectacle, 
amb música composta per 
l’ocasió pel cantautor Cesc 
Miralta, també de Sant Este-
ve, va apropar el públic als 
llocs més coneguts del poeta: 
el poble, la fàbrica i també 
als seus viatges, mentre es 
recitaven alguns fragments 
dels seus poemes. Com sem-
pre la tendresa amb la qual 
treballa Joana Clusellas amb 
l’elaboració de les titelles 
i dels altres elements que 
formaven part de la petita 
i senzilla escenografia van 
captivar tothom.

Ramon Besora, president 

de l’associació d’Amics de 
Martí i Pol, també va pre-
senciar l’estrena de l’espec-
tacle, que es repetirà el 19 
d’octubre. Besora va mostrar 
la seva satisfacció per l’ex-
posició i totes les activitats 
que s’han organitzat a Sant 
Celoni en record a Martí 
i Pol, tant per la quantitat 
com per la qualitat. “És un 
dels actes més importants 
que hi haurà durant l’any”, 
va ressaltar. També va veure 
l’estrena l’artista Martí Pey, 
coordinador de l’exposició i 
col·laborador de l’espectacle 
en alguns dibuixos.

El Gra convoca 
el Concurs de 
Disseny Jove per 
al 2014
Granollers

El Gra torna a convocar el 
Concurs de Disseny Jove 
2014 amb l’objectiu de tro-
bar el dissenyador per fer la 
difusió de la programació de 
tallers i activitats del Servei 
de Joventut durant l’any 
que ve. El concurs és obert 
als joves d’entre 15 i 30 anys 
residents a Granollers o la 
comarca. Cada participant 
podrà presentar tres propos-
tes. El jurat atorgarà dos pre-
mis, de 750 euros cadascun. 
Els dos guanyadors rebran 
encàrrecs diferents, sempre 
relacionats amb la difusió de 
les activitats del Gra i dels 
Servei de Joventut. El termi-
ni per presentar els originals 
acaba el dia 13 de desembre 
i el veredicte es farà públic a 
partir del 23 de desembre.

Granollers presenta 
un projecte artístic 
dins el Dia Mundial 
de la Salut Mental
Granollers

Usuaris del Servei de Reha-
bilitació Comunitària (SRC) 
de Granollers, gestionat per 
Beinto Menni CASM de Ger-
manes Hospitalàries, han col-
laborat amb els alumnes de 
primer de Batxillerat Artístic 
de l’Institut Celestí Bellera en 
un projecte d’art. La mostra 
està formada per 12 obres pic-
tòriques que es podran veure 
del 7 al 21 d’octubre al Centre 
Cívic de Can Bassa amb motiu 
del Dia Mundial de la Salut. 
Per fer l’activitat es van orga-
nitzar set grups, formats per 
dos usuaris del Servei i tres o 
quatre alumnes de l’institut.
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Rosa Vila, dijous passat a la tarda a la Biblioteca de Cardedeu, en l’entrevista 

Rosa Vila diu a Cardedeu que a 
Catalunya es fa cultura de nivell, 
però que hi ha poca indústria
Cardedeu

Anna Fernàndez

L’actriu de Cardedeu es va 
sotmetre dijous passat a 
l’entrevista de l’alcaldessa 
Calamanda Vila, dins del 
cicle Cardedeu amb l’Art 
Vigent. A Cardedeu va 
començar amb l’associació 
de teatre GAT, també fent 
pastorets o col·laborant com 
a periodista a la televisió 
local. El seu primer projecte 
professional, quan feia segon 
curs de l’Institut del Tea-
tre, va ser L’auca del senyor 
Esteve i, des d’aleshores, 
ha anat treballant en obres 
clàssiques, contemporànies, 
cinema i sèries de televisió 
que li han donat un nom 

i reconeixement. La seva 
trajectòria també l’ha dut 
a Madrid, on assegura que 
valoren tot el que es crea 
en terres catalanes. “Tenim 
fama de trencadors, d’avant-
guardistes... Diuen que, si és 
català, és bo”, explicava Vila 
durant l’entrevista. 

El nom de Rosa Vila havia 
estat triat per anteriors cicles 
del Talent Local però l’any 
passat treballava intensa-
ment en una obra al Teatre 
Lliure. Aquesta vegada, la 
seva disponibilitat va fer 
reflexionar sobre la salut 
del teatre. “Nosaltres tenim 
un compromís social perquè 
ensenyem persones que 
existeixen”, deia Vila defen-
sant així la utilitat de la seva 

professió. L’actriu considera 
que no estem en un país per 
ser actor perquè no es crea 

la necessitat de cultura des 
de les institucions. “Tenim 
ganes de treballar i ens 

volem guanyar la vida, però 
no hi ha indústria”, sentenci-
ava Rosa Vila.


