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CULTURA 22 NOU9EL

Les jornades d’agitació cultural de L’Esquerda es consoliden en la segona edició

In_cult: eixamplant horitzons
Granollers

Oriol Serra

La temporada passada va 
suposar tota una revelació en 
l’àmbit cultural granollerí. 
Una ràfega d’aire fresc que 
aquest cap de setmana ha 
celebrat la seva segona edició 
i s’ha consolidat tot eixam-
plat horitzons. “Volíem fer-lo 
més dispers, portar-lo a dife-
rents punts de la ciutat, i a la 
vegada enfortir el seu paper 
d’agitador cultural”. Fonts 
del Casal Popular L’Esquerda 
es referien a l’in_cult, unes 
jornades que ja no pretenen 
només analitzar el paper de 
la cultura com a eix trans-
formador de la societat, sinó 
directament transformar 
la pròpia societat a través 
de la cultura i des d’unes 
arrels que han esdevingut el 
leitmotiv d’aquesta segona 
edició.

Com a mostra, l’ocupació 
teatral de l’illa de vianants 
duta a terme dissabte a la 
tarda en col·laboració amb 
Arsènic Espai de Creació. 
L’epicentre de tot plegat va 
ser la plaça de la Porxada. 
Punt de partida i d’arribada 
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Dissabte a la tarda es van fer diferents accions al centre de la ciutat, com la plaça de la Porxada

per als quatre grups de joves 
actors que hi van participar. 
Quatre performances basa-
des en el concepte arrels i 
distribuïdes en espais com 
la plaça de l’Església o el 
carrer Anselm Clavé. Abs-
tractes escenificacions que 

alteraven la rutina d’una 
tarda de dissabte al centre 
de Granollers, i que ho feien 
al més pur estil situacionis-
ta. Tenyint de surrealisme 
i avantguarda un paisatge 
habituat a l’hegemonia del 
comerç. Generant sorpresa, 

aprovació, curiositat i, fins i 
tot, alguna mostra de rebuig. 
I en qualsevol cas, responent 
a un dels objectius bàsics 
de l’in_cult, el de remoure 
consciències mitjançant 
l’art.

“Un altre dels nostres 

objectius era aprofitar algun 
espai en desús”, afegien des 
de L’Esquerda. Aquest espai 
va ser el número 7 del carrer 
Santa Esperança. L’empla-
çament de l’antiga botiga 
Dracs, i un local comer-
cial buit en ple centre de 
Granollers. 

Va ser al seu aparador on es 
va projectar Oh Granollers!, 
curtmetratge realitzat el 
1972 per la productora Elan 
Diert Cooperativa de Films. 
Un recorregut per Granollers 
amb l’objectiu d’assenyalar 
tots aquells elements de la 
ciutat que no agradaven als 
seus autors. Més de quatre 
dècades després, L’Esquerda 
ha presentat Oh! Oh? Oh... 
Granollers, un nou curtme-
tratge realitzat amb el 
mateix objectiu i projectat a 
continuació.

MÚSICA PER ACABAR

L’in_cult va finalitzar amb 
música. La de Vàlius i Matt-
hew McDaid, que van actuar 
a la Nau B1. Els primers, que 
ja havien actuat l’any passat 
al Centre de Creació i Difu-
sió Musical, van oferir una 
vitamínica descàrrega de 
postpunk bàsic i minimalis-
ta. McDaid va presentar un 
repertori de folk indepen-
dent que beu de fonts com 
The Swell Season, M. Ward o 
Bon Iver.
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A l’espai La Miranda es va representar ‘Abans de l’estiu’, de Jordi Centellas, interpretada per Laia Merino i Adrià Girona

Representacions de petit format en diversos espais de Roca Umbert

Quatre píndoles teatrals

Granollers

O.S.

Quatre obres teatrals de 
petit format, quatre autors 
novells, quatre directors 
professionals i quatre espais 
de Roca Umbert Fàbrica 
de les Arts de Granollers. 
L’antiga porteria, l’Espai 

d’Arts, La Tèrmica i Arsè-
nic Espai de Creació van 
acollir divendres i dissabte 
al vespre la primera edició 
de Microteatre, un projecte 
que pretén donar a conèixer 
joves creadors i a la vegada 
oferir al públic la possibi-
litat de degustar diverses 
sinopsis breus en poc més 

d’una hora. I un format que 
permet abaratir costos i fer 
teatre professional amb pocs 
recursos, implantat amb 
èxit en ciutats com Madrid 
o Barcelona i importat a 
Granollers de la mà d’Arsè-
nic i Roca Umbert.

Tots els textos repre-
sentats tenien com a eix 

central l’adolescència i els 
havia seleccionat la pròpia 
organització a través d’un 
concurs de dramatúrgia. 
Jordi Centellas, Arnau Bella-
vista, Cristina Cordero i 
Sara Cañete, els seus autors, 
són residents a Granollers o 
bé tenen alguna vinculació 
amb la ciutat. De cara a la 
representació, els organitza-
dors van posar cada obra a 
mans de directors de teatre 
professionals com Maria 
Castillo, Txell Roda, Martí 
Torras i Dusan Tómic. Pel 
que fa als actors, les edats 
dels quals oscil·laven entre 
els 16 i els 21 anys, s’havien 
seleccionat a través d’un càs-
ting i provenien de les aules 
del mateix espai Arsènic i 
del Batxillerat artístic de 
l’institut Celestí Bellera.

“En tractar-se d’actors 
joves, vam triar l’adolescèn-
cia com a temàtica perquè 
s’hi poguessin identificar”, 
explicaven a aquest periòdic 
fonts d’Arsènic. Les matei-
xes fonts destacaven la bona 
acollida per part del públic 
al llarg de les dues nits que 
va durar el cicle. De les 640 
localitats posades a la venda 
se’n van despatxar més de 
600. Tenint en compte que 
cada entrada s’assignava 
a un passi i que s’oferien 
packs amb la totalitat del 
programa, això equival a un 
global de més de 150 espec-
tadors.

Trobada entre els 
directors Oriol Broggi 
i Norbert Martínez,   
a Granollers
Granollers

El Teatre Auditori de 
Granollers, dins les propostes 
Espectacle 3600 Viu Tota l’Es-
cena i ideat per Tramoia Pro-
duccions Culturals, engega 
aquesta setmana Diàlegs, un 
cicle de trobades entre cre-
adors, un de consolidat i un 
d’emergent, que tindran lloc 
en espais singulars de la ciu-
tat. L’objectiu és reflexionar 
sobre el sentit de la cultura i 
la creació contemporània en 
el context actual. La primera 
sessió es farà dimarts a les 7 
de la tarda al Teatre Auditori 
entre el director consolidat 
Oriol Broggi, que dirigeix 
l’obra Cels, que es representa-
rà el 29 de novembre al TAG, 
i el director teatral emergent 
Norbert Martínez, que diri-
geix l’obra Llibert, que es 
podrà veure el 8 de gener al 
TAG, per reflexionar al vol-
tant de les arts escèniques. 
La intenció és celebrar una 
trobada cada mes. Totes les 
sessions seran moderades pel 
periodista i escriptor grano-
llerí Albert Forns, que s’ha 
encarregat de la coordinació 
dels continguts del projecte. 
La de dimarts, però, serà 
moderada excepcionalment 
pel crític teatral Pep Barbany.
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NOU9 CALAIX EL 23

Els Xics tanquen la temporada a Gràcia amb dos intents desmuntats del 5 de 8

Sense el 5 de 8, per poc

T
O

N
I 

T
O

R
R

IL
LA

S

Intent desmuntat del 5 de 8 dels Xics de Granollers a Barcelona aquest diumenge

Barcelona / Granollers

EL 9 NOU

Finalment no ha estat pos-
sible. Els Xics de Granollers 
van acabar diumenge la 
temporada sense haver 
aconseguit carregar o des-
carregar el 5 de 8, considerat 
la catedral dels castells. La 
setmana anterior el van 
portar a plaça per primera 
vegada en la seva història 
amb motiu de la celebració 
de la seva diada a la plaça de 
la Porxada. La construcció, 
però, es va quedar en un 
intent. I aquest diumenge, 
en la diada dels Castellers 
de la Vila de Gràcia ho van 
tornar a provar en dues oca-
sions a la segona ronda, i en 
les dues es va quedar en un 
intent desmuntat. “Estem 
enrabiats però també molt 
tranquils”, va reconèixer el 
cap de colla, Sergi Palau, diu-
menge a la tarda després de 
l’actuació. “És una enrabiada 
positiva, perquè no és que 
no tinguéssim el castell tre-
ballat. La colla va respondre 
bé després de la diada, que al 
final només es va saldar amb 
alguns cops, i en l’assaig de 
divendres vam tornar a fer 
sense problemes el 5 de 7”, 
va explicar el cap. 

El que passa en castells 
d’aquesta categoria, ja de 8 i 
mig, és que no es poden tirar 
endavant sense la plena con-
fiança de tots els castellers, 
segons el cap. “En els dos 
casos, hi ha hagut nervis a 
la part de dalt, indecisió en 
la canalla, i hem decidit no 

continuar. Si ho fas, després 
poden venir les caigudes i 
problemes més greus”. El cap 
de colla assegura que és com-
plicat passar del 3 i el 4 de 
8 als altres. “Són passos que 
s’han de fer amb fermesa”.

L’actuació dels Xics s’ha 
completat amb el 4 de 8 que 
han descarregat en primer 
ronda, i amb el 3 de 8 de la 
tercera, i dos pilars de 5. 

Amb l’actuació de diumen-
ge es va tancar una tempora-
da en què la colla granollerina 
“ha assolit amb total solvèn-
cia” els castells de 8 com el 
4 de 8 (nou vegades descar-
regat) i el 3 de 8 (12 vegades 
descarregat), a més de la 
torre de 7, i que ha començat 
a fer el pas cap als castells de 
8 i mig. La torre de 8 amb fol-
re la van descarregar en una 
ocasió a Barberà del Vallès i la 
van carregar en una altra per 
la festa major de Granollers, 
mentre que el 5 de 8 l’han 
portat en tres ocasions. “Els 
castells bàsics de 8 els tenim 
més que assolits, i els altres, 
que són els dos anteriors 
als castells de 9, només els 
podem portar a plaça de for-
ma puntual”.

SERGI PALAU DEIXARÀ 
DE SER CAP DE COLLA

Després de tres anys com a 
cap de colla, Sergi Palau ja ha 
decidit no tornar-se a presen-
tar quan es renovi la junta 
tècnica, que es fa cada tres 
anys. Palau està molt satisfet 
amb la feina feta i la trajec-
tòria de la colla. No té res a 
veure la colla del 2012 amb la 
d’ara”, afirma. “La colla res-
pira un moment molt dolç, 
i ha de continuar treballant 
per aconseguir nous reptes i  
consolidar els castells de 8 i 
mig”, afegeix el cap.

Parades per a la solidaritat a 
Palautordera

Santa Maria de Palautordera

L’envelat de Santa Maria de 
Palautordera es va omplir dissabte 
al matí amb diferents parades amb 
motiu de la celebració del Mercat 

Solidari d’Hivern. Els visitants van 
poder remenar, triar i comprar dife-
rents productes com roba, sabates, 
penjolls, pantalles d’ordinador i de 
televisors, i tot tipus d’objectes de la 
llar. El mercat estava organitzat per 
Palau Solidari en col·laboració de 
l’Ajuntament de Palautordera.
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Maridatges de vins i 
formatges, a Sant Pere 

Sant Pere de Vilamajor

Formatges de diferents indrets de 
Catalunya com la Vall de Campro-
don, el Moianès o la Vall de Ribes, 
però també d’altres països com 

França, Suïssa i Itàlia van compartir 
protagonisme dissabte a Sant Pere 
de Vilamajor amb vins de dife-
rents denominacions d’origen, com 
Empordà i Penedès. El motiu era la 
segona edició del Mercat del Vi i del 
Formatge, que va ocupar durant tot 
dissabte els camps de la Rectoria.
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