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Els protagonistes de l’obra són dos indigents protagonitzats per Martí Verdú i Claudio Barni

Granollers

EL 9 NOU

L’espectacle d’aquest cap de 
setmana al Teatre de Ponent 
de Granollers porta a l’esce-
nari un tema d’actualitat, el 
dels sense sostre, de la mà de 
la companyia Momos Teatre. 
Claudio Barni i Martí Verdú 
són els autors, directors i 
intèrprets de Cargols, que 
es representarà dissabte a 
les 9 del vespre i diumenge 
a les 7 de la tarda. El que es 
podrà veure sobre l’escena-
ri aquests dos dies és fruit 
d’un procés de creació molt 
especial en què la companyia 
ha conviscut amb la gent 
que viu al carrer. “L’obra 
que presentem ara és fruit 
d’una altra que preparàvem 
en què dos dels personatges 
eren indigents. Després de 
documentar-nos una mica i 
d’investigar, vam decidir cen-
trar-nos només en aquesta 

història, perquè ens va com-
mocionar”, explica Verdú. 
Per apropar-se més a aquesta 
temàtica van decidir conviu-

re amb alguns indigents al 
carrer després que els van 
tancar les portes d’associaci-
ons, organitzacions i menja-

dors socials. 
Cargols és la història d’un 

indigent amb una existència 
marcada pel fracàs, la misè-

La companyia 
Pep Bou porta 
‘Clinc!’ a 
Vallromanes

Vallromanes

La companyia del vallesà 
Pep Bou presenta aquest 
dissabte a Vallromanes 
l’espectacle de bombolles 
Clinc!, adreçat a tots els 
públics i que ja s’ha pogut 
veure en diferents pobla-
cions tant del país com de 
fora. És un espectacle pensat 
per estimular la imaginació, 
les ganes de jugar i defugir 
les pors que viuen dins de 
cadascú. La representació 
es farà a les 6 de la tarda al 
Casal, i l’entrada és gratuïta 
per als menors de quatre 
anys.

El Cineclub Bigues 
i Riells presenta la 
pel·lícula ‘Cuinant’

Bigues i Riells

El Cineclub Bigues i Riells 
presenta aquest divendres 
a l’Hotel Molí de la Torre la 
pel·lícula Cuinant. Un sopar 
que pot ser l’inici del final, 
de Marc Fàbregas. Serà l’es-
trena a la comarca aquesta 
pel·lícula, i comptarà amb 
la presència del director, 
l’actriu Chus Pereiro i la 
productora Fàtima Casas. La 
projecció començarà a 2/4 
d’11 del vespre. A les 9, però, 
començarà un sopar especial 
a base d’amanida verda amb 
tomàquet, orada al forn amb 
patates i verduretes, i pinya 
banyada amb xocolata, a més 
de vi, pa, aigua, cafè i xarrup.

L’escriptor de Sant Fost de Campsentelles publica ‘El gall de la teulada’

Josep Masats es mostra breu i 
concís en el seu nou poemari
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Josep Masats en la presentació del llibre feta a la llibreria L’Illa

Sant Fost de C.

T.T.

Sis anys després de Frag-
ments de vidre (2008), 
Josep Masats (Sant Fost de 
Campsentelles, 1953) ha 
publicat el llibre de poemes, 
El gall de la teulada (El Taller 
de Poesia, Emboscall). En 
aquesta nova obra, l’autor 
de Sant Fost continua amb 
la brevetat, la concisió i la 
concreció, tot i que ha deixat 
de banda els haikus del llibre 
anterior. “Per a mi, la poesia 
ha de ser sintètica, tot i que 
no vol dir que la meva ho 
sigui”, afirma Masats.

El gall de la teulada està 
format per 40 poemes escrits 
aquests darrers set anys, 
excepte algun que és ante-
rior, i que estan agrupats en 
diferents temàtiques com el 
paisatge, l’amor i el desamor, 
o les pensades de la vida. Per 
a l’autor, els paisatges sempre 
són subjectius, encara que 
alguns més llunyans i altres 
més propers. En quatre dels 
poemes, per exemple, surten 
quatre rius, des del Besòs fins 
al Ganges, a l’Índia. 

Masats intenta escriure 
sempre qüestions que siguin 
de l’interès del lector, i que 
surtin de la pròpia experièn-
cia. “La poesia no és qüestió 

de sentiment, sinó d’experi-
ència. Quan transmets cert 
sentit de vida és quan has 
viscut a base d’experiències”.

I aquesta transmissió, 
segons l’autor, s’ha de fer 
d’una manera molt visual. 
“La poesia ha de tenir certa 
musicalitat, respectant el 
ritme”. Però a més ha de tenir 
una bona forma mètrica, per-
què no només és contingut, 

sinó que també és forma. Una 
cosa va lligada amb l’altra”.

Josep Masats considera 
que aquest nou llibre el pot 
llegir tothom, tot i que és 
millor ser lector de novel-
les o d’algun assaig. “Ningú 
ha de tenir por de la poesia. 
Aquesta és de qui la llegeix, 
cadascú ha de treure les 
seves pròpies conclusions. 
Al final totes les visions són 

vàlides”, afirma l’autor, que 
es dedica a escriure cada dia. 
“Això no vol dir, però, que 
de tot en tregui profit, però 
jo sempre prefereixo que la 
inspiració sempre m’agafi 
treballant”, afirma.

L’escriptor de Sant Fost 
també és autor d’altres obres 
poètiques com Cafè de l’Òpe-
ra de Barcelona, El penjat i 
Llenguatges dels colors. 

ria i la desgràcia. Els fets que 
li van passar temps enrere 
i les decisions preses el van 
portar a la soledat i la deses-
peració, fins que un matí es 
troba un noi jove al seu banc. 
A partir d’aquí naixerà una 
sincera i profunda relació 
d’amistat que els portarà a la 
recerca conjunta d’una sego-
na oportunitat.

Així, a partir de la documen-
tació realitzada prèviament i 
de la posterior improvisació, 
els dos intèrprets presenten 
un extracte de la condició 
humana, d’aquells éssers vius 
que arrosseguen contínua-
ment les seves pròpies llars i 
que lluiten frenèticament per 
una segona oportunitat.

Segons Verdú, Cargols no 
és ni còmica ni dramàtica. 
“Volem captar l’essència 
de les persones que viuen 
al carrer, que han viscut 
moments esplèndids, que 
han rigut, que han fet boge-
ries, però que també viuen 
experiències molt dures, per 
això podem dir que és una 
tragicomèdia”, explica Verdú. 
“Són gent que viu entre som-
riures i plors, i això és el que 
volem provocar en el públic”.

Momos presenta al Teatre de Ponent el seu primer muntatge, ‘Cargols’

Els sense sostre, a escena


