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NOU9 CULTURA EL 15

L’estudi ‘De Cardedeu al megalitisme’ constata que molts dòlmens estan lluny del lloc originari

Quatre autors de Cardedeu revelen 
els secrets dels megàlits de la comarca
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A la presentació de ‘De Cardedeu al Megalitisme’, els autors van criticar la mala conservació dels dolmens a Catalunya

Cardedeu

Norma Levrero

Els constructors de dòlmens 
no buscaven un lloc on aixe·
car un megàlit a l’atzar ni 
perquè la zona fos visible, 
sinó que buscaven indrets 
on hi haguessin forces tel·
lúriques, les forces magnè·
tiques naturals de la terra. 
Això és el que demostra 
l’estudi elaborat per quatre 
veïns de Cardedeu i encarre·
gat pel Museu Arxiu Tomàs 
Balvey. 

La capacitat d’esbrinar la 
presència d’aquestes forces 
amb una vareta de vímet o 
amb un pèndol els va venir a 
en Lluís i a la Isabel Vendrell 
de família, ja que el seu avi 
i el seu pare ja eren saurins. 
Ara, amb l’ajuda d’en Lluís 
Vidal i la Carme Vila i un tre·
ball de més de deu anys, han 
convertit aquesta pràctica 
en un estudi científic plas·
mat en el llibre De Cardedeu 
al megalitisme, que explica 
quines forces tel·lúriques es 
relacionen amb els dòlmens 
i menhirs de la comarca. Per 
exemple, exposen que no 
totes les pedres del dolmen 
de Pins Rosers de Cardedeu, 
situat dins la propietat 
de l’empresa Aigües Ter 
Llobregat, es troben a la seva 
ubicació original, ja que la 
seva disposició respecte a 
les forces tel·lúriques, és 
molt anàrquica. Del cas del 
dolmen de Pedra Gentil, a 
Vallgorguina, els autors de 

l’estudi diuen que el conjunt 
va ser reconstruït el segle 
XIX al mateix lloc però col·
locant les pedres segons el 
gust de l’època. 

És sobretot en els menhirs, 
on els experts han observat 
un desplaçament més impor·
tant. Destaquen el cas del 
menhir de l’ermita de Santa 
Madrona a Hostalets de 
Balenyà (Osona), on després 
d’estudiar les forces tel·
lúriques van constatar que la 
ubicació original del menhir 
era al mig de la capella. “Això 
vol dir que van desplaçar 
el menhir una dotzena de 

metres per construir l’esglé·
sia en el lloc on es concen·
traven les forces”, apunta 
Carme Vila. 

ITINERARIS PER A LES 
DESCOBERTES

Els autors del llibre dibuixen 
les línies que han descobert 
en cada menhir i dolmen del 
Vallès Oriental i rodalies 
amb il·lustracions de l’advo·
cat de Granollers Pere Font. 
També proposen itineraris 
per visitar·los. A la presen·
tació que van fer divendres 
a la sala de les columnes, 

Carme Vila i Lluís Vendrell 
van apuntar que malau·
radament a Catalunya, el 
patrimoni megal·lític no està 
prou protegit. A la comarca, 
destaquen sobretot la mala 
conservació del dolmen de 
Pedra Arca. “Està especial·
ment en perill. Malgrat que 
l’Ajuntament hi ha posat 
unes tanques i un rètol, la 
proximitat d’una pista per on 
hi passen molts camions, fa 
perillar la continuïtat de l’es·
tructura”, explica Vila, que 
afegeix que és necessària una 
actuació aviat per restaurar i 
consolidar aquest dolmen.

‘Singapur’, de 
Pau Miró, opta al 
Premi Max al millor 
espectacle revelació
Granollers/Barcelona

L’obra Singapur, escrita i 
dirigida per l’emergent actor 
i dramaturg de Granollers 
Pau Miró, opta al guardó 
Millor Espectacle Revelació 
dels Premis Max, que se 
celebraran aquest dilluns a 
Las Palmas de Gran Canària. 
L’obra de Miró és un dels 
setze títols de diverses comu·
nitats autonòmiques que 
competeixen per obtenir el 
cobejat premi dissenyat per 
Joan Brossa. Singapur, una 
coproducció entre el Tea·
tre Nacional de Catalunya 
i el Teatre de Ponent de 
Granollers dins el projecte T·
6, és un conte modern sobre 
la mort i la pèrdua d’uns per·
sonatges que compareixen el 
patiment per la mort d’una 
persona estimada.

L’Escola de 
Música de Mollet 
proposa activitats 
tota la setmana
Mollet del Vallès

L’Escola Municipal de Músi·
ca i Dansa de Mollet celebra 
la setmana cultural al llarg 
d’aquests dies amb diverses 
activitats que ha agrupat sota 
el títol Música i moviment. 
El primer acte es farà aquest 
dilluns de les 7 de la tarda a 
les 8 del vespre i consistirà 
en una actuació del Conjunt 
Instrumental de l’Escola de 
Música, que oferirà una ses·
sió de músiques d’arreu del 
món. En aquesta setmana 
cultural estan convocats 
els 450 alumnes de les dife·
rents matèries que impar·
teix l’escola.

X
ÈN

IA
 S

EN
D

R
A

La inauguració de “De Mauritània a Mollet passant per Abelló” va comptar amb un concert de música africana

Mauritans de Mollet aprenen 
castellà i informàtica a través 
de peces del fons Abelló
Mollet del Vallès

Marc Garcia B.

Les dues passions del 
mestre Joan Abelló, el col·
leccionisme i els viatges, han 
servit per acostar una mica 
més ciutadans mauritans 
residents a Mollet amb la 
nova cultura d’acollida. El 
Museu Abelló va inaugurar 
divendres la microexposició 
“De Mauritània a Mollet 
passant per Abelló”, una 
mostra del taller realitzat el 
curs 2007·08 per una dese·
na de mauritans que viuen 
a Mollet a partir d’obres 
africanes de la col·lecció 
Joan Abelló. Les peces d’art 
negre, màscares i figures de 
la Costa d’Ivori del segle XX, 

van servir per treballar el 
llenguatge, la informàtica i 
la fotografia, entre d’altres 
aspectes. El programa tenia 
una durada prevista de qua·
tre mesos i es va allargar 
durant tot un curs acadèmic. 
Es van fer exercicis de com·
paració, documentació i anà·
lisi de les obres. A la micro·
exposició es presenten tres 
màscares i cinc figures com 
a exemple del tipus d’obres 
que van servir com a eines 
del curs. També es mostra 
una fitxa tipus que els par·
ticipants omplien amb les 
característiques de l’obra. 

En la inauguració de la 
mostra aquest divendres, 
un grup de dones maurita·
nes van oferir un tast de la 

gastronomia típica del país 
acompanyada de música 
africana. El Museu Abelló 

no descarta repetir l’expe·
riència per la seva condició 
de “testimonis de l’art de 

moltes cultures”, ha explicat 
la gerent del Museu Abelló, 
Pepa Ventura.


