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Parets amb coses a dir
Jordi Trullàs i Ramon Font exposen fotos de pintades en parets de Granollers, al Casino
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Ramon Font i Jordi Trullàs, els dos autors de les fotografies que s’exposen fins a finals de gener al Casino de Granollers

Granollers

Teresa Terradas

Jordi Trullàs i Ramon Font, 
dos granollerins ja jubilats, 
acostumen a passejar i recór-
rer la ciutat. Però, des de fa 
un temps, ho han fet amb 
uns altres ulls, fixant la mira-
da en les seves parets i, con-
cretament, en les pintades 
anònimes que hi apareixen. 
Ara, han volgut compartir 
aquestes “troballes”, fruit 
d’una mirada encuriosida i 
atenta, a través de l’exposi-
ció fotogràfica “Les parets 
parlen”, que dimecres es 
va inaugurar al Casino de 
Granollers.

I ho fan sense pretensi-
ons. “No és una exposició 
de fotos, només fem servir 
la fotografia per traslladar 
aquestes pintades aquí, i 
posar-ho a disposició del 
públic”, va avisar Trullàs. 
“Per tant, no s’han de mirar 
amb criteris fotogràfics, el 
que importa és el que hi ha 
escrit.”

L’objectiu, va afegir Font, 
és el mateix que els ha mogut 
a ells. “Només volem encu-
riosir la gent, i fer que es 
fixi en unes pintades que 
normalment passen desaper-
cebudes.” Segons ell, a més 
de la gran quantitat de gra-
fits i murals, hi ha aquestes 
pintades de tota la vida “que 
han anat desapareixent de la 
vida, però no de les parets”. 
Amb aquesta exposició volen 
que els veïns mirin la ciutat 
d’una altra manera, “veient 
coses que abans no veien”.

Entre aquestes pintades 
de tota la vida, Trullàs i 
Font han recollit aquelles 

pintades que tenen un cert 
missatge, “en el sentit en 
què la gent reflecteix un 
sentiment, la gent expressa 
una inquietud, diu alguna 
cosa diferent a allò groller o 
polític”. Així, s’han allunyat 
expressament d’aquelles pin-
tades massa explícitament 
polítiques i d’aquelles de 
contingut groller, que són les 
que més abunden. “Les que 
hem retratat són aquelles 
que alguns conciutadans 
deixen en algun moment per 
mostrar el seu desencís, la 
seva rauxa, la seva alegria, 
les seves creences, els seus 
desigs o la seva imaginació.”

Les 39 imatges exposa-
des només són un tastet 
de les moltes que decoren 
les parets de la ciutat i són 
producte, únicament, de la 
seva particular selecció. “La 
opinión es tuya però la vida es 
mía”, “Revolució és nom de 
dona”, “Malo quiere a mala”, 
“La nit és nostra”. “Creure 
és l’enemic”, “La dignitat no 
es compra, el sol no es ven”, 

“+Paz –guerra” o “Injusta jus-
tícia”  només són un exemple 
d’aquestes pintades recolli-
des ara en una exposició.

Una de les característiques 
és que la majoria de pintades 
estan escrites en castellà i 
que la majoria també tenen 
moltes errades d’ortogra-
fia. “Això no respon a cap 
selecció, sinó que és el fidel 
reflex de la realitat. Són dos 
conceptes que ens hem tro-
bat arreu i que es repeteixen 
sistemàticament”, comenten 
els autors. Una altra qüestió 
que es pot observar és la des-
aparició total de la brotxa i 
l’absolut domini de l’esprai, 
“així com la predominança 
d’un determinat color que, 
darrerament, s’ha convertit 
en el dominant”.

Trullàs i Font van fer 
les fotografies entre els 
mesos d’octubre i novembre 
d’aquest any. Font assenyala 
que el que tenen de bonic 
aquestes fotos és que està 
identificat el lloc on són, 
uns llocs que estan repartits 

per tota la ciutat, des dels 
murs del passeig fluvial fins 
a carrerons del centre de la 
ciutat, i que són només de 
Granollers.

El president del Casino, 
Josep Rius, va remarcar que 
aquesta exposició és un dels 
primers actes de celebració 
dels 140 anys del Casino, el 
gruix dels quals tindran lloc 
l’any que ve.

Joan Besson, en representa-
ció del Casino, va assenyalar 
que, en els temps actuals, és 
important recuperar l’esperit 
d’expressar-se lliurement. 
“L’exposició que es presenta 
és el recorregut d’uns perso-
natges inquiets i curiosos a 
través de fotos que han fet 
passejant per la ciutat, i que 
esdevenen un homenatge 
a la capacitat humana d’ex-
pressar les idees.” Són unes 
fotografies, segons Besson, 
que parlen d’inquietuds, sen-
timents, queixes, amor, vio-
lència de gènere o altres pro-
blemes de gent de Granollers 
o que ha visitat la ciutat.

La Fundació Pro 
Música Sacra 
col·labora en un 
cd de Montserrat

Granollers

EL 9 NOU

El disc Nova et Vetera. 
Antologia organística de 
compositors Antics Esco-
lans de Montserrat (s.XIX a 
XXI), publicat recentment, 
ha tingut la col·laboració 
de la Fundació Pro Música 
Sacra de Granollers. El disc 
compacte es va enregistrar 
amb l’orgue de Montserrat, 
però tot el treball previ es 
va fer a Granollers, a l’orgue 
Josep Maria Ruera, a càr-
rec de l’organista titular i 
professor del Conservatori 
de Granollers, Vicenç Pru-
nés. “Tot i que la temàtica 
és específica de compo-
sitors antics escolans de 
Montserrat, la participació 
granollerina en aquest docu-
ment sonor de patrimoni 
musical inèdit, pel que fa a 
orgue i organista, és molt 
més que circumstancial, és 
essencial”, diu Prunés.

El treball recull el període 
més recent de la història de 
l’orgue a Montserrat amb 
l’objectiu de difondre la part 
més contemporània del patri-
moni organístic d’arrel mont-
serratina, que no tenia fins 
ara cap referent discogràfic 
exclusiu. 

El CD, editat per Discos 
Abadia de Montserrat, conté 
14 obres per a orgue com-
postes per antics escolans de 
Montserrat dels segles XIX, 
XX i XXI. Els compositors 
d’aquestes obres són Anselm 
Barba, Robert Goberna, 
Àngel Rodamilans, Josep 
Maria Padró, Ireneu Segarra, 
Gregori Estrada, Francesc 
Civil, Jaume Padrós, Odiló 
Planas i els contemporanis 
Bernat Vivancos i Pol Reque-
sens.

El criteri de selecció de 
compositors i obres s’ha 
basat en l’interès musical, en 
la màxima diversitat estilís-
tica possible i a fer audible 
allò que era injustament 
desconegut. Totes les peces 
contingudes al disc, excepte 
una, són primers enregistra-
ments, que han anat a càrrec 
de Vicenç Prunés.

Conferència de Joan 
Vives a la Garriga
La Garriga

L’Aula de la Universitat a 
l’Abast de la Fundació Uni-
versitària Martí l’Humà 
ha organitzat per aquest 
dimarts la conferència “Sal-
zburg i Leopold Mozart”, de 
Joan Vives. L’acte es farà a 
2/4 de 7 de la tarda al Teatre 
de la Garriga el Patronat.

Pintada als jardins de darrere el carrer Foment


