
an passat unes quantes coses,
aquest estiu. Per exemple, les
convencions dels dos grans

partits americans. Els demòcrates te-
nen a favor la retòrica. Sembla com si
els republicans estiguessin cansats,
sense l’empenta de qui té a favor el que
en podríem dir el vent de la història. Els
d’Obama, en canvi, neden en un mar de
metàfores, temptats per l’inefable, és a
dir, obsedits a crear frases històriques i
moments d’emotivitat desbordant. En
aquest sentit, es pot dir que estan gua-
nyant el primer assalt. Serà ben difícil,
per als de McCain, igualar una entrada
tan triomfal i sentimental, com la d’Ed-
ward Kennedy, malalt quasi desnonat,
instal·lat en l’escenari de la certificació
històrica. Han plorat molt, aquests de-
mòcrates, que és un exercici saludable
i molt adient per a les seves conven-
cions. De fet, més enllà dels globus, les
llàgrimes vessades són un baròmetre
efectiu de la potència de la trobada i de
l’impuls que rep la candidatura amb
vista a la cita electoral de novembre.

Ha passat, també, que l’Estatut de
Catalunya no ha superat l’examen de-
cisiu del mes d’agost. Immersos en
l’estira-i-arronsa amb el govern cen-
tral, hi ha hagut maniobres que, des del
punt de vista que en podríem dir geo-
polític (a escala nacional, és clar) són
prou interessants. El fet que el PSC ha-
gi marcat territori, tot i la timidesa de
l’enuig, tot i la previsible tornada a les
closes, és un fet no gens menyspreable.
Perquè ho ha fet amb convicció i amb
una certa fermesa. Caldrà estar atents a
les conseqüències.

Grans gestes esportives. Herois que
han accedit al llorer dels escollits, i que
han fet vessar múltiples comentaris so-
bre la seva grandesa, ditirambes que
elogien l’esforç, la dedicació, la cons-
tància, l’afany de superació. I crisi. I la
por davant l’arribada d’una tardor que
promou el neguit. I avions en flames. I
una angoixa certa davant l’espai hostil
que pensàvem tenir sota control. I més
pateres que remouen les entranyes:
acumulació de cossos inerts, composi-
cions acolorides de la tristesa, de la
por, de la indignitat.

H
Un altre estiu

la columna | JOSEP M. FONALLERAS
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El cinema de casa teva

16.15 - 19.00 - 22.00

GOLFA: 00.35. 7 anys

16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30

GOLFA: 00.40. Apta

16.00 - 20.15 - 22.20

El caballero oscuro: 00.25

20.50 - 22.55. Apta

Hellboy: 16.00 - 18.25 - 01.00

130014-933775V

● Què vol dir espigolar? Ar-
replegar d’ací i d’allà. Poc uti-
litzada però no per això des-
encertada és la paraula que va
fer servir ahir Agustí Coll, de
la direcció artística del FIT, el
quart Festival Internacional
de Teatre Infantil i Juvenil de
Cerdanyola, organitzat per
l’Ajuntament i el grup Bam-
balina. Del 22 al 28 de setem-
bre arriben a aquesta ciutat
vallesana «espectacles espi-
golats de festivals» del món,
concentrats en una «ocasió
única», perquè són muntatges
«difícils de veure». Seran 34
espectacles, deu per a esco-
lars durant els dies 22 i 23 de
setembre, i els 24 restants es-
taran repartits al cap de set-
mana. Malgrat que segons
Ramon Llimós, també de la
direcció artística i igual que
Coll membre de la Fundació
Xarxa d’Espectacle Infantil i
Juvenil de Catalunya, tots
semblem «obsessionats per
les xifres», el nombre d’assis-
tents previstos –que no van
concretar–, el nombre de
companyies... Ell va remarcar
la «internacionalitat» del cer-
tamen. A partir d’un conveni signat entre la
xarxa i el consolat general de la República
Federal d’Alemanya, desembarca l’última
producció de la companyia del Theater
Strahl, Klasse Klasse, un espectacle sense
text, amb màscares i una banda sonora a
base de beatboxing –so que s’aconsegueix
tan sols amb la boca.

Una altra estrella internacional és Ri-
chard Bradshaw (Austràlia, 1938), que tor-
na a Catalunya no només per mostrar el seu
art de les ombres (27 de setembre), sinó
que oferirà un curs de 8 hores de construc-
ció i manipulació de titelles. Una desena de
companyies són de Catalunya, però també
n’hi ha cinc de l’Estat, tres dels quals estre-
nen al territori català. El grup madrileny El

Retal presenta un espectacle de gran for-
mat pensat per a majors de 5 i 6 anys, El en-
amorado y la Muerte (27 de setembre). El
ventall de companyies de casa és divers:
des de Sabadell, Engruna Teatre (a la imat-
ge), que repassa la vida de Mercè Rodoreda
i els Zahir Circo, que ompliran d’andròmi-
nes la plaça Abat Oliva.

Un any més, i malgrat que en aquesta
edició impulsen per segona vegada un sim-
posi que es farà a la UAB el 16 d’octubre,
que pretén desgranar els lligams entre el
teatre i l’educació, el certamen s’ha quedat
sense subvenció de la Generalitat. L’alcal-
de de Cerdanyola, Toni Morral, va qualifi-
car la manca de suport de «poc comprensi-
ble». La presidenta de Bambalina, Rosa

Maria Soler, va destacar que tot i que el fes-
tival se’n duia «una bona puntuació» en la
convocatòria de subvencions, no els han
atorgat res «per manca de pressupost».
L’any passat ja es va presentar la mateixa
queixa i des d’aleshores han mantingut
converses amb el govern català, segons
l’alcalde. «El festival no entrava dins les
seves prioritats», va dir Morral, tenint en
compte el mapa d’activitats de teatre infan-
til i juvenil –la Generalitat ja organitza La
Mostra d’Igualada, que tot i que en teoria
és una fira i no un festival, abraça el mateix
públic–. Per sort, a Cerdanyola, diu l’orga-
nització, tenen molta voluntat per tirar en-
davant el festival. I fer-ho «amb el cap ben
alt», segons Morral.

El FIT torna a Cerdanyola amb 34 espectacles triats entre el teatre infantil i juvenil català, estatal i mundial

Espigolant escenaris
Cerdanyola del Vallès

el reportatge | MAR CARRERA

NOVA EDICIÓ SENSE EL SUPORT DE LA GENERALITAT. Durant la

presentació del certamen, que començarà el pròxim 22 de setembre,

només va haver-hi un lament de l’organització. La Generalitat els ha

tornat a deixar fora i no els ha donat cap subvenció. / M.C.


