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Poeta i cineasta

om per a tants 
i tants cineas-
tes i  cinèfils 

del país, en Miquel 
Porter i Moix, per 
mi, ha estat sempre 
una referència. Des 
dels principis de la 

meva participació al cineclub, ell 
d’una manera o altra hi era pre-
sent. Recordo l’emoció que sen-
tia quan als anys setanta anava 
a CO.CI.CA a buscar informació 
sobre les pel·lícules que havíem 
de projectar. Eren altres temps i 
per a nosaltres aquell espai era 
com una mena de cova del tre-
sor. Llibres, retalls, revistes, pel-
lícules... omplien les parets. Lla-
vors cercaves la informació i te 
l’emportaves per fer els fulls de 
sala corresponents. Cursos d’his-
tòria del cinema, debats apassio-
nants.

A principis dels vuitanta va 
venir un dia a  casa –llavors 
vivia a una masia a Palou– i a 
l’era vam projectar –en 35 mil-
límetres– les pel·lícules d’en 
Ramon Dagà. Va ser una sessió 
a la fresca divertida i didàctica. 
Vam seguir relacionant-nos quan 
va ser el tutor d’un estudi que 
vam fer amb la Jordina Medalla 
sobre el cinema a Granollers, i 
moltes altres activitats. Una de 
les darreres, i que em fa sentir 
especialment orgullós, és que ell 
em prologués un llibre de poesia. 
Va dir-me que no ho havia fet 
mai, però que ho provaria. El seu 
text va ser magnífic. Amb aquest 
records he volgut contribuir a 
recuperar una part de la història 
d’en Miquel.

Aquest cap de setmana es pot 
visitar l’exposició “Miquel Por-
ter i Moix: 10 anys d’absència” 
al Centre Cultural Municipal de 
Granollers coincidint amb les 
sessions del Cineclub de l’Asso-
ciació Cultural. La proposta, que 
els Amics de Miquel Porter Moix 
han preparat, recull alguns dels 
aspectes de la seva tasca. 

Han estat 10 anys amb una 
absència que únicament es pot 
intentar suplir amb treball, fent 
coses que a ell li agradarien i 
que ben segur que n’hauria gau-
dit i participat. Quan ens passen 
coses bones sovint recordem les 
persones estimades que ens han 
deixat i que n’haurien gaudit. 
Per exemple, qualsevol fet vin-
culat amb literatura sempre em 
fa recordar al lletraferit del meu 
pare. I si el món de les lletres 
per mi està vinculat amb la seva 
memòria, el cinema ho està amb 
en Miquel. 

De les darreres activitats que 
hem viscut de prop, n’hi ha una 
que de ben segur l’hauria emo-
cionat molt: la campanya SOS 
Alhambra, que ha aconseguit sal-
var aquest cinema de la Garriga. 
Me l’imagino al cinema, obser-
vant el públic, esperant que la 
pantalla s’ompli de cinema i 
somrient d’aquella manera que 
tan sols ell sabia fer.
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El Centre Cultural de Cardedeu ha 
programat un total de 17 espectacles 
per als mesos de febrer, març i abril. 
Seguint la línia de les darreres edici-
ons, les produccions locals s’alternen 
amb altres muntatges teatrals de 
companyies de fora. “La gent d’aquí 
fa coses que estan molt bé i creiem 
convenient presentar-les com hem 
anat fent les altres temporades”, 
explica la regidora de Cultura, Carme 
Mallorques. 

Dins aquest apartat de creació 
local destaquen Soroll de telers, un 
projecte d’Artescena social que recull 
les vivències de la vila relacionades 
amb el tèxtil, i Glups!!, una adaptació 
teatral de Sifanofa Teatre. L’obra és 
un recull d’historietes fet a partir 
dels còmics de l’humorista Gerard 
Lauzier on 10 actors canten i ballen, 
i interpreten més de 30 persones en 
diferents situacions.

L’estrena de la nova temporada, 
aquest dissabte, anirà a càrrec dels 
actors Pau Roca i Carlota Olcina, que 
representaran Pulmons, on reflexio-
nen sobre el parella i el fet de tenir 
fills entre els joves en la trentena. 

La programació al Centre Cultural s’estrena dissabte amb l’obra de teatre ‘Pulmons’

Cardedeu presenta una vintena 
d’espectacles fins a l’abril
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La nova programació es va presentar dimecres al vespre amb alguns dels protagonistes

També es podrà veure l’obra de tea-
tre Idiota, amb Ramon Madaula, el 20 
de març; La nit just abans dels boscos, 
amb Oscar Romei, el 17 d’abril, o El 
crèdit, amb Jordi Bosch i Jordi Boixa-
deres, el 18 d’abril.

El Centre Cultural, a més, és coor-
ganitzador d’altres esdeveniments 

com el Tastautors, acollint el con-
cert de Miquel Gil i Pep Gimeno 
Botifarra, o el Festival de Música, 
amb l’actuació de Judit Nedderman, 
entre d’altres. El 19 d’abril tornarà a 
actuar In Crescendo, després d’haver 
omplert la sala en el concert que va 
fer aquest diumenge.

Rodríguez Picó, al cicle 
Posem la Nota

La Garriga

El meteoròleg Alfred 
Rodríguez Picó va obrir el 
cicle Posem la Nota (sopars 
amb música) de la Garriga, 
que té lloc al menjador neo-
clàssic de Can Ramos. Una 
cinquantena de persones 
van participar en l’acte, en 
què Rodríguez Picó va oferir 
un recull de música clàssica 
per fer-los viure alguns dels 
fenòmens meteorològics més 
extrems del planeta. Des del 
restaurant Alambí es va fer 
una explicació del sopar, amb 
molts referents meteorològics.

J.V. Foix, a L’estació és 
allà..., de Cardedeu

Cardedeu

L’estació és allà... espai per les 
arts i les lletres, de Cardedeu, 
va inaugurar divendres amb 
una xerrada l’exposició “J.V. 
Foix, amic de les arts”. Hi van 
participar Enrique Badosa, 
poeta que va parlar de Foix; 
Margarida Trias, representant 
de la Fundació J.V. Foix; Jordi 
Aligué i Anna Bellvehí direc-
tors i coordinadors de L’es-
tació és allà, i el mag Xavier 
Duran, que al final va fer uns 
quant jocs de mans de proxi-
mitat. A l’acte hi van assistir 
una seixantena de persones.

Marcel Pich i Línia 
Maginot, al Tastautors
Cardedeu

La segona sessió del cicle Tas-
tautors de Cardedeu arriba 
aquest divendres amb dues 
noves propostes. En primer 
lloc actuarà el jove mallorquí 
Marcel Pich, amb un senzill 
espectacle d’homenatge a Gui-
llem d’Efak, coincidint amb 
el vintè aniversari de la seva 
mort. Al seu darrere pujaran 
a l’escenari Línia Maginot, un 
projecte musical amb Guillem 
Albà, Magí Mestres, Pau Albà 
i Jordi Ferret. Tots junts ofe-
reixen un directe molt potent, 
sorprenent i divertit.


