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Víctor Amela durant la seva intervenció a Granollers, al costat de la bibliotecària Laura Padró

Granollers

T.T.

El periodista i escriptor Víc-
tor Amela va omplir dime-
cres la sala Sant Francesc de 
Granollers en la trobada amb 
els clubs de lectura de 22 
biblioteques de la comarca. 
Més de 150 persones proce-
dents de municipis com la 
Llagosta, Parets, Montornès, 
Vilanova, Llinars o l’Ametlla 
van poder escoltar i conver-
sar amb l’autor d’El càtar 
imperfecte, la seva primera 
novel·la. El seu argument i 
les seves opinions van cen-
trar bona part de la trobada, 
però Amela també va aprofi-
tar la seva estada a Granollers 

per parlar del fet de llegir. 
“No crec que la prioritat en 
l’origen del planeta fos llegir, 
sinó sobreviure. La lectura 
és el resultat de molts anys 
d’evolució”. Per a Amela, lle-
gir és “la manera més sòlida, 
eficaç i segura perquè una 
persona vagi més enllà de 
la seva circumstància vital. 
Llegir ens condueix a altres 
vides, a altres temps i espais 
molt lluny dels nostres. Lle-
gir ens ha donat més dimen-
sions que les que tenim amb 
els sentits immediats”. 

Això ha passat fins al 
moment actual en què els 
suports en paper poden aca-
bar superats per e-books, 
tauletes, ordinadors.... “Això 

Projecte per difondre 
l’artesania

Granollers

La Xarxa de Centres Cívics 
de Granollers ha impulsat el 
projecte de difusió de l’artesa-
nia “Fabricant respostes” amb 
l’objectiu d’ajudar a repensar 
l’artesania, fer-hi una nova 
mirada i oferir una finestra 
als artesans per crear espais 
de reflexió a l’entorn dels 
límits entre artesania, art i 
disseny industrial. Per inau-
gurar el projecte, s’ha pre-
sentat al Centre Cívic Nord 
l’exposició “Luthiers: posar 
l’ànima a la fusta”, amb fotos 
de Lluís Salvadó. El fotògraf 
granollerí descobreix al públic 
el procés artesà de construc-
ció de violins i arquets al 
taller d’Anna Andreu (lutier) 
i Gerard Díaz (arqueter). G
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Scla’ka Si Teatre, de 
Cardedeu, presenta 
dos muntatges al 
Centre Cultural
Cardedeu

El grup local Scla’ka Si 
Teatre presenta aquest cap 
de setmana dos muntat-
ges al Centre Cultural de 
Cardedeu. Divendres a les 
10 del vespre i diumenge a 
2/4 de 7 de la tarda portarà a 
escena Anònim venecià, amb 
dramatúrgia i direcció de Pep 
Duran, i amb la interpretació 
de Míriam Chiva, Mònica 
Carbone i Miquel Miranda. 
Dissabte a les 8 del vespre 
representaran La ceba, de 
Jordi Teixidor. Duran també 
estarà al capdavant del mun-
tatge, que comptarà amb les 
actuacions de Clara Ripoll, 
Susanna Alsina, Àlex Ferre, 
Txell Ortiz, David Perelló 
i Loli Ruiz. El preu de cada 
representació és de 10 euros. 
Es pot comprar un abona-
ment per a les dues obres al 
preu de 15 euros.

Artristras porta ‘Els 
petits més grans’ 
a les Franqueses i 
Calldetenes 
Les Franqueses del Vallès

La companyia Artristras, de 
la Garriga, portarà aquest 
cap de setmana l’espectacle 
Els petits més grans a les 
Franqueses i a Calldetenes. 
Dissabte a les 6 de la tarda 
farà la representació al Casal 
de Corró d’Avall, mentre que 
diumenge a 2/4 de 6 de la tar-
da participarà al festival de 
titelles de Calldetenes Callti-
tellesdetenes. La representa-
ció es farà al Teatre Auditori. 
En aquest espectacle, la com-
panyia fa endinsar els més 
petits en el món tan proper 
i desconegut com és el dels 
insectes. L’obra està formada 
pe tres històries.

L’Espolsada 
dedica una 
vetllada a 
Virginia Wolf
Les Franqueses del Vallès

La llibreria L’Espolsada de 
les Franqueses del Vallès ha 
preparat per aquest diven-
dres una vetllada amb el títol 
La nit de Virginia Wolf. Hi 
participarà Sílvia Querini, 
editora de Lumen. En l’acte 
també es presentarà l’ex-
posició d’il·lustracions del 
llibre Un cuarto propio, en 
què l’autora reivindica un 
espai per crear més enllà de 
l’habitació de la planxa. Les 
il·lustracions exposades a la 
llibreria de les Franqueses 
són originals. A través d’elles 
es pot veure l’evolució que 
han seguit les habitacions de 
les dones nord-americanes. 
“Amb aquest acte volem 
reivindicar aquesta autora, 
intentant perdre-li la por”, 
ha comentat Fe Fernàndez, 
responsable de la llibreria 
L’Espolsada.

El Festival de la 
Poesia de Parets 
arriba a la 26a 
edició
Parets del Vallès

El Teatre Can Rajoler de 
Parets acollirà aquest dis-
sabte a les 6 de la tarda la 
26a edició del Festival de 
la Poesia, que organitza el 
Niu d’Art Poètic amb la col-
laboració de l’Ajuntament. 
En aquesta edició s’han 
acceptat a concurs un total 
de 63 obres en la categoria de 
poesia inèdita, que competi-
ran pel primer lloc. La dota-
ció dels premis serà de 600 
euros per al primer classifi-
cat, 300 euros per al segon 
i 200 euros per a la tercera 
obra escollida. Pel que fa als 
rapsodes, s’han presentat 19 
propostes d’entre les quals 
s’han escollit 13 finalistes, 
que recitaran un poema de 
Salvador Espriu i un altre de 
tema lliure. Els premis seran 
de 600, 300 i 200 euros per 
als tres primers classificats.

Concurs de fotos inspirat en la mostra “Instants viscuts”
Caldes de Montbui

El Museu Thermalia de Caldes de Montbui ha convocat 
un concurs de fotografia inspirat en l’exposició “Instants 
viscuts”, de Josep Poch, en què es demana als concursants 
imatges sobre fets quotidians a Caldes. El concurs #Instants-
viscutsacaldes consisteix en la publicació de fotografies a la 
xarxa Instagram sobre temes quotidians de la vila de Caldes, 
com ho feia ja 30 anys enrere Josep Poch. Es tracta, doncs, de 
reflectir la vida quotidiana calderina. Per participar només 
cal enviar fotografies a la xarxa social Instagram amb l’eti-
queta #Instantsviscutsacaldes fins al 6 de gener. D’altra 
banda, el primer cap de setmana van visitar l’exposició més 
de 1.200 persones.
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Amela reivindica el fet de 
llegir en un acte a Granollers

no ens ha d’espantar massa. 
Hem de saber veure els can-
vis. Potser la major part de les 

coses les farem en una pan-
talla, però això no vol dir que 
perdem el llegir. El que ham 

de tenir clar és que la relació 
amb els textos serà diferent”, 
va puntualitzar Amela.


