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Les vides que depenen de la pluja
Un film sobre la singular lluita contra el canvi climàtic d’un agricultor kenyà 

CARLES CASCÓN 

«L’última estació ens lamen-
tàvem que no teníem pluja, 
i ara estem parlant d’inun-
dacions... Tot són contradic-
cions»,   diu Kisilu, un granger 
kenyà que ha utilitzat la seva 
càmera per enregistrar la vida 
de la seva família, el seu po-
ble i els efectes devastadors 
del canvi climàtic sobre la se-
va terra. I creu que ha arribat 
l’oportunitat i el deure d’expli-
car-ho al món. «Pel futur de la 
meva família», diu abans de 
maxar en moto.

Carrega amb ell «una alarma 
per tothom». És el que explica 
el film Thank you for the rain 
(Gràcies per la pluja, 2017), 
dirigit (en anglès i swahili) per 
la noruega Julia Dahr, i que di-
mecres 21 de març es podrà 
veure gratuïtament als cines 
Imperial dins el cicle del Docs-
Barcelona del Mes i l’Aula Uni-
versitària per la Gent Gran de 
Sabadell (nou horari a les 18h; 
aforament limitat). 

La projecció inclou un  col·lo-

qui a càrrec del biòleg, profes-
sor d’institut, agricultor i acti-
vista mediambiental Miquel 
Vallmitjana. A més, pertany 
al col·lectiu Som el que sem-
brem i a Ecologistes en acció 
dins de l’area d’agroecologia.

Producció de Noruega i el 

Regne Unit que aquí estarà 
subtitulada en català, Thank 

you for the rain segueix el pro-
tagonista kenyà fins a París, 
a la XXI Conferència sobre el 
Canvi Climàtic, on intentarà 
«tenir veu en les converses so-
bre el clima i donar un gir de 

180 graus a les polítiques me-
diambientals».

Abans haurem vist com la se-
va casa ha estat destruïda per 
una tempesta i en Kisilu ha en-
gegat un moviment comunitari 
d’agricultors amb l’objectiu de 
frenar els impactes del clima 

DocsBarcelona del Mes projecta «Thank you for the rain» aquest dimecres a l’Imperial (18h)

extrem. Però què es trobarà a 
la capital francesa, plena d’ho-
mes i dones amb vestits ele-
gants i carteres? «Allà, enmig 
de la impenetrable lògica de 
les grans negociacions políti-
ques, en el marc del show am-
biental més gran del planeta, 
la relació entre la directora del 
film, Julia Dahr, i en Kisilu co-
bra una nova dimensió i uneix 
els mons oposats que els 
dos personatges representen 
–Nord i Sud– en una mateixa 
lluita per la justícia climàtica».

Fins ara Gràcies per la pluja 
ha merescut el Premi al Millor 
Documental del FICMEC (Es-
panya, 2017), el Premi del ju-
rat a l’Another Way Film Festi-
val (Espanya, 2017) i el Premi 
Fethi Kayaalp del BIFED (Tur-
quia, 2017), i s’ha vist l’any 
passat als festivals Hot Docs 
del Canadà, CPH:DOX* de Di-
namarca i Sheffield Doc/Fest 
del Regne Unit.

Premi One World Media el 
2015, Julia Dahr busca nous 
enfocaments per a la cons-
ciència mediambiental n

Mònica Martínez, Jordi Martínez i Gregori Sánchez
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A l’humor i la tendresa que 
desprèn una comèdia ja clàs-
sica del teatre català com és 
Ai, carai! es va sumar dissab-
te un sentit homenatge al seu 
autor, Josep M. Benet i Jornet, 
la fotografia del qual es va 
projectar a la paret del teatre 
de L’Estruch just abans de la 
funció de l’Associació Artística 
Encert.

El director i l’ajudant de di-
recció, Josep Salomó i M. 
Mercè Fisa, van recordar des 
de l’escenari que van pro-
metre convidar-lo a la futura 
funció, però ell ara és a una 
residència i «al seu món», va 
dir Gisela Pou, companya de 
molts guions de Benet i Jor-
net. Convidada per Encert, la 
castellarenca va llegir un breu 
fragment del llibre que Carlota 
Benet, filla de l’escriptor, li de-
dica (Papitu. El somriure sota 

el bigoti es presentarà el 18 
d’abril a les 19h a la Llar del 
Llibre de la mà de l’autora).

Tot esperant «que els aplau-

diments li arribin», els actors 
van fer passar una bona esto-
na al públic que omplia la sala 
fins dalt. Jaume Miquel, Gre-
gori Sánchez, Jordi Martínez, 
Mònica Martínez –nom que 
s’ometia per error a la prèvia 
en aquestes pàgines– i Esteve 
Monllor van aportar renovada 
frescor a aquesta coneguda 
obra on l’home gran no és tan 
despistat com sembla... Una 
subtil lliçó de vida del mestre n

‘Ai, carai!’ fa el ple amb una 
emotiva evocació de Benet i Jornet
La seva filla Carlota presentarà ‘Papitu’ aviat a la Llar del Llibre

M.M. Fisa, G. Pou i J. Salomó
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Sardanes amb magnífics aniversaris

Un matí radiant va acompanyar, contra alguns pronòstics, 
la ballada de diumenge passat amb la Jovenívola a la Pl. Al-
calde Marcet pel 71è aniversari de Sabadell Sardanista i el 
9è aniversari del Monument a la Sardana. Molta participació 
i l’assistència de l’alcalde, Maties Serracant, per la clàssica 
ofrena de flors al monument, en presència també de l’artista 
que el va fer, Pepita Brossa. A més de repartir xocolatines 
per tothom, la rifa va ser especial, amb una ensaïmada, una 
capsa de bombons i cava que va guanyar Margarida Franch.
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