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Dejar huella quería
marcharme entre aplausos
-envejecer, morir, eran tan sólo
y

las dimensiones del teatro.

Pero ha

pasado el tiempo
y la verdad desagradable asoma:
envejecer, morir,
es

Deu anys separen

de la obra.

la leetura d'aquests versos de Jaime Gil de Biedma, eseollits

per

i'Aiba, la

filla, de la resposta que en Rafa va donar a les preguntes del periodista Jaume Maspons.

seva

—

Quina batalleta li

Home,

-

que

el único argumento

en

se'l coneix

agradaria explicar als

seus

néts?

tinc bastantes. Ara, pensant en els néts, potser a tothom li agradaria pensar
com una persona que

ha fet coses per Granollers i

Avui, poques persones poden dubtar que en Rafa, fins
eoses

per

Granollers.
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a

la

que

ha intentat fer-les bé.

seva mort, en va fer moltes, de

En

Joaquim Nadal explicava: ...de fet, la mort no m'interesso goire si no és en funció de lo

vida que sego,

d'alcalde,

no

les presències robades, les energies perdudes... Mai, com en aquests anys

he sentit tan a prop el dolor i el buit de les vides que es perden, i aquestes absències

m'han fet valorar molt més les persones que

m'envolten, perquè la ciutat és vida i la gent n'és

Rafa tant estimava. Aquesta ciutat a la qual es va dedicar de
ple i des de molts llocs: desfermant energies i desplegant iniciatives, sense escatimar esforços,
però escatimant hores a tot i a tothom.
l'ànima.

Aquesta ciutat

que en

Mosso
vegades lo inseguretat dels continguts desvio lo mirada cop o les formes. Més que els actes
en si mateixos captiven les formes de fer o d'estar. I èsaixi queen Rafa, persona de conviccions
Com

ja vaig dir fa temps: Quan les creences flaquegen, ens queden les actituds.

sòlides i de mentalitat oberta, entenia l'ètica com un dret i una
aprenem

voluntat de justícia,

que

i fem cada dia.

L'atzar i les coincidències van fer que ens

coneguéssim, i

em

considero

una persona

haver pogut fer un tram de camí plegats: descobrir junts el valor i la dimensió
de la cultura, el plaer de la lectura i la música, l'emociò pel cinema i el teatre... Un cami ric i
intens. Plegats hem compartit la il·lusió que ens ocupa els dies i el cor: la ciutat i la societat
afortunada per

que

volem.
Si he
lo

perdido la vida, el tiempo, todo
que tiré, como un anillo, al agua,

si he
me

perdido la voz en la maleza,
queda la palabra.
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Tal

diu Blas de Otero, encara ens

queda la paraula. Cal

el nostre millor record d'en
Rafa, la nostra paraula, sigui el compromís. Compromis de seguir treballant cada dia, sigui on
sigui, amb l'empenta, la franquesa i la claredat que el retrataven. Compromís per fer del
Granollers que tant s'estimava aquell món que també va somiar.
com

/ de les ciutats

com

dels somnis: tot

més

inesperat és

com

els somnis, són bastides de

una

que

endevinaiio

La ciutat de Granollers

en

la

que

l'imoginoble pot ser somiat, però fins i tot ei somni
amago un desig o bé ei seu revés, una por. Les ciutats,

desitjós i de pors,

seva

encara que

ei fil del discurs sigui secret..'

dimensió més

a en

Rafael Gonzalez Santos, una persona jove

fou

un

plena ret un sentit i merescut homenatge
i plena d'energia. Una persona que per dret propi

ciutadà de la ciutat de les idees.

Josep Pujadas i Maspons
Alcalde de Granollers

'

CALVINO Italo, Les ciutats invisibles
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Algunes

coses que

En Rafael González Santos

va

néixer

sabem d'en Rafa.

a

l'Hospital de Granollers, però la veritat és
que podia haver nascut en qualsevol altre
indret de l'Estat

espanyol perquè el seu pare,

Teodosio, natural

d'Àvila

i treballador de la

seu

casament

l'any 1946 el segueix en el

seu

periple.Toti quefixen la residència a Madrid,
en realitat s'hi estan ben poc: fan estada,
entre d'altres poblacions, a Vitòria, Burgos,
Lleó, Astorga, Aranda de Duero, Tolosa, Mi¬

"Compañía Telefónica Nacional de España",

randa de Ebro, Lekeitio,

ja feia temps que recorria un pais en qué, tot
just acabada la guerra i com gairebé tot,

Valdepeñas, La Carolina, Cadis... i al gener de

de

Sant Antoni. És hivern, i ja
que tan sols s'hi han d'estar tres mesos, no
han portat el seu fill de tres anys i mig, Juan
Manuel, nascut l'any 1947 a Las Berlanas

també s'havia de reconstruir la
comunicacions. La

xarxa

política de la companyia

obligava al trasllat dels equips de treball
d'un punt a l'altre de la geografia espanyola
estades d'entre tres i quatre mesos,

tal
volta perqué a manca de recursos suficients
es pretenia distribuir a temps parcial el ma¬
terial tècnic i el personal per tot el territori.
en

En
da

a

d'aquelles estades, aquesta vega¬
Caldas de Reis (Pontevedra), Teodosio
una

coneix la jove

Carmen Santos que a partir del
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1951,

a

Aranjuez, Linares,

Granollers.

Hi arriben per

(Àvila),

que

s'havia quedat amb els avis pa¬

terns. Viuen a la

Fonda Prat, al carrer de

Santa Elisabet, i es relacionen sobretot amb
els companys

de la Telefònica.

Quan arriba l'ordre de tornar

a

fer les

maletes, els González Santos s'ho repensen.
A Granollers s'ha instal·lat

un

dels magat-
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zems

de

de

zona

importants, i potser ja és hora

d'algun lloc. El pare, que de solter Ja
havia fet alguna altra estada a Granollers,
defensa quedar-se perquè ells han viscut
l'hivern, però "en verano es mucho más
ser

que

havia arribat el mes de gener

abandona Granollers mentre
Carmen

en

Teodosio i la

de lloguer i s'instal·len
primer a Can Puntes, a tocar de la plaça de
Can Sínia i, al cap de poc, a la carretera de
Caldes just a sobre del bar Garriga.
La

l'estació,

cap a

lles... s'alternen amb
0

no, que

Caldes, cap a Canove¬
espais lliures, conreats

de fet es converteixen en l'eix de
quitxalla i de retruc en el punt

la vida de la

de contacte entre les famílies.
Els amics recorden que es

divertido".

L'equip

cap a

busquen

integració

casa

en

el barri és facilitada

per

formà

una

bona colla, i que jugaven a

"indios", a futbol,
exploraven terrenys, i també collien patates
a can

Sora. Ben aviat el camió de la Telefó¬

nica, que conduïa el pare d'en Rafa i queja
formava part
a ser un

del paisatge del barri, va passar
jocs.

element més dels

En Rafa i els amics del barri:
en Joan,

l'Eduard... varen

en

Toni,

en

l'escola

la convivència amb els ve'íns d'eseala, la

Jaume,

familia Seco Baró, i també

Jardí d'Infáneia, tant a l'edifici del carrer de

pel fet que tot i de

classe treballadora, la Telefónica dels anys

Ponent

50 conferia

des del

un

estatus

a

la

seva

gent del qual

disposaven, ni de bon tros, la resta
d'empleats per compte d'altri. A més, eren
no

dels pocs que

tenien telèfon a casa, per

En Rafa GonzálezSantosneixa

l'Hospital

de GranollerseI 21 d'abril de 1954, i exerceix

més dels galifardeus del
barri. A l'altre costat del Congost -mirat des
de la Porxada-, els barris de cases que ha¬
petit,

vien

al d'Isabel de Villena. En Rafa és

primer moment un bon alumne. Se¬
gueix els cursos sense problemes, i participa
com un

mésen lesactivitats"extraescolars"de

la colla. A més, comença a
símbol de la ciutat.

exemple.

de

com

com un

sorgit seguint les vies de comunicació.
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anar a

És

destacar en l'esport
capità de l'equip

el

d'handbol del Jardí que, contra

tot pronòstic,

el campionat escolar de Granollers.
Companys d'escola han explicat que tenen
records confosos de les aules i del que feien a
guanya

classe, però que la imatge d'en Rafa recollint
la copa encara

la tenen ben present.

Equip infantil del Sant Josep. Una selecció dels
millors del campionat escolar.
Drets: Espejo, Font, Velilla, Soto, Rafa González
i Pujol. Ajupits: Callejón, Garcia-Pey, Ojeda,
Franch i Orth.

Equip juvenil del BM Granollers
Drets: HosdevoH, Soto, Anglada, Picola, Rafa
González, Espejo i Font. Ajupits: Pujol, Ojeda,
Meléndez, Rodríguez, Clos i Baldich.
Fotografíes: arxiu familiar
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Al Jardí

s'incorporen

amistats que, eom
nuat

en

el temps,

noves

coneixences i

les del barri, han conti¬

almenys mentre ha estat

possible: en Joan, la Dolors, l'Imma...
La generació d'en Rafa González és una
de les que va estrenar el "nou" institut del
carrer de Roger de Flor, que ara porta el nom

les gresques

i manté un bon grapat d'amics
qui inicia col·laboracions de caire perio¬
dístic: cròniques a "El Correo Catalán"; solida¬
ri: participa a Auxilia, entitat que procura fer
classes de reforç a nens discapacitats; espor¬
amb

tiu:

en

les diverses

d'Antoni Cumella. Fli cursà des del 5è de

S'incorporen

batxillerat fins al

l'Anna,

preuniversitari.
Sónelsanyselau en la seva formació, a dins

eategories del BM Grano¬

llers; i politic clandestí, com correspon a I 'época.

en

nous companys i

Ramón, l'Alicia, la Joana,

la Isabel, en

Pep, la Eeo,

intel·ligència i la
inquietud intel·lectual i social d'en Rafa trobà
terra abonada en aquell institut dels primers
anys 70. Mai no va oblidar uns professors
(Bordanova, Fages, Pilo, Obiols...) eapaços

"Sanfeliu", la Dolors...

d'estimular

en

i

a

fora de les aules. La

uns

joves inquiets, ni els

eom-

panysiamicsambqui va començarà deseobrir
el món: les matemàtiques i la filosofia; la

amics: l'Antoni,

en

en

Jaume,

"Pompeu",

en

un

altre nucli d'amics, di-

guem-ne que sense

objectius concrets més

Manté també

enllà de les vetllades de fum, alcohol i llar-

guesdisquisieionssobretota mena detemes:
Ramón,

en

Euis,

en

Jordi,

en

Toni,

en

Pantaleón... i la Teresa Torrents.

història i la literatura: Machado, Valle Inclàn,

Cortázar, Borges...; l'amistat i l'amor; la critica

periodística i el eompromis; l'aleohol i la soli¬
daritat; les nits en vetlla i la política...
En Rafa

es

mostra a classe com un

interessat per tota mena

alumne

de qüestions, que

pregunta i critiea, que intervé sovint i és capaç

d'argumentar sobre els temes més dispars.
Gens distant dels companys, participa en totes
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El BM Granollers

Som

l'any 1972. En Rafa gairebé debuta

al mateix temps a

la Universitat i amb el
primer equip del BM Granollers. Tot i que fins
a darrera hora va mantenir el propòsit
d'estudiar direcció

a

l'Institut del Teatre de

Primer

equip del BM Granollers la temporada 1973-74. Campió de la Lliga i de la Copa.
Aperador, Rafa González, M. Prat, Sagarribay, Caussa, Labaca, Calabuig i Roca.
Ajupits: Clos, Raga, Pons, Font, Maspons, Mora, Masip, Velilla i Perramón.

Drets: J. Prat,

Foto: arxiu BM Granollers
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Barcelona,

es

matricula

a

l'Escola d'Enginyers

de Teleeomunieaeions i val

dir que

ineorporaeió d'amies dels amies, una sana
barreja de joves aprenents de gairebé tot,

la des¬
cripció feta de l'estudiant de batxiller ser¬
veix per a l'universitari: es treu la earrera

amb els ideals

amb

fer-se càrrec de les sessions de cinema que

una

si més

aparent faeilitat.

no

Esportivament

a

es

eonverteix

en un

dels

a

flor de

pell i l'objectiu de ser

útilssense deixar de passar-s'ho bé, passen a
els

diumenges

a

la tarda s'oferien

els

en

jugadors més joves del primer equip del BM

soterranis de la rectoria de la

Granollers i, per tant, de la lliga de Divisió

Sant Esteve. Allà hi trobem l'Eli, en Jordi, la

d'Honor de l'handbol espanyol. Les seves

Margaret, l'Amàlia, en Pepe, la Jordina, la
Margarita, en Ricard, l'Imma, en Lambert, la

condicions
i amb

físiques, d'una gran corpulència
capacitat de salt, el fan

una enorme

destacar
metres.

llançador des de la línia de 9
Eormava part de la "plantilla" del
com a

primer equip del BM Granollers que la tem¬
porada 1973-74 va fer el "doblet",ésa dir, va
guanyar la lliga espanyola i també la eompetieió de

Copa,

que a

les hores s'anomenava

"del Generalísimo".

Montse, la Dolors, els Joans,
Carmen, els Ramons,

en

parròquia de

en

Jaume, la

Ton...

Hi ha feines diverses i per a

tothom:
publicitat, taquilles, projeecionistes, acomo¬
dadors, venedors de la paradeta de llamina¬
dures... S'estableixen criteris d'una progra¬

mació, que és discutida títol per títol. A cada
sessió

es

acabar

fa la

es

presentació de la pel·lícula i

fa fòrum amb els

nens

en

i pares que

tenen interés

a

L'éxit fa que

s'hagin de fer dues sessions

quedar-se. En Rafa és qui
presenta i qui modera la conversa posterior.

El Cine Club infantil

cada

L'any 1974 neix el Cine Club Infantil. La
colla d'amics que

han seguit junts des de

cadascuna de les anteriors etapes:

del barri,

del Jardí, de l'Institut, de l'handbol, amb la
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diumenge i,

a

vegades, fins i tot

una

tercera els dissabtes.

Més endavant

fan

projeccions també
s'organitzen exposicions i
conferències, s'eseriu a la premsa local...
en

locals ve'i'nals,

es

Amb

nens

i

nenes

del Cine Club Infantil, a la porta

14 i Moreno, Ricard (2002)
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de la sala Sant Esteve. Foto: arxiu familiar

El CCI

acabar

es va

de seguretat, va ser

raons

quan per

ment. En

impossible seguir

formació

l'any 1979,

utilitzant la sala de

no

va

militar mai

política perquè el

en

cap

seu enorme es¬

que

perit crític li va impedir integrar-se en cap
grup malgrat l'amistat i la col·laboració que
al llarg dels anys va mantenir amb alguns

abandonar mai més. El que

dels

El

projeccions.
compromís cívic d'activisme cultural

Rafa

inicià amb el Cine Club Infantil no el va
seguirà són esglaonsen la diversificació,amplitud, i madu¬
resa

de les

seves

implicació

propostes, peró l'actitud i la

de projectes va ser
sempre com la del primer dia.
El Cine Club Infantil va suposar també el
en tota mena

curs

"intern" de cinema per als

Paral·lelament, segueix escrivint cròni¬

"El Correo Catalán" edició del Vallés,
que la Teresa il·lustra amb les seves fotogra¬
fies. Amb el pseudònim de "Santos del Pozo"
ques a

parla de la ciutat, la cultura, l'esport... De
l'handbol que tan bé coneixia i de teatre,
l'altra gran passió.
Políticament
cap

la

implicació directa de

persones a

títol

individual i que a

política democràtica també a escala local.
L'any 1975 s'independitza. Se'n va a viure

membres de la colla, tallers per a nens...

en

nya,

partieipar en IjAssemblea de Catalu¬
moviment irrepetible que va permetre

pel·lícules per
i s'arriba fins i tot a organitzar

cant informació sobre títols de

petit

Va

cer¬

Cultural de Granollers. S'estableix tot

un

militants.

més d'organitzar aetes
significatius: mítings, marxes, i eonvocatóries més o menys multitudinàries, va con¬
tribuir a normalitzar el diàleg i la pràctica

primer contacte directe amb l'Associació

programar,

seus

en

Rafa

no

arriba

a

militar

de les formacions que en aquells
comencen a presentar-se pública¬

moments
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a

Barcelona amb la Teresa i el

seu

amic

Ramón mentre

segueix estudiant la carrera i
handbol, ara amb l'equip de la SEAT

Jugant a
a la primera divisió. Un any més tard entra a
la Telefóniea com a operador de central.
D'aquells

anys

són també les sortides a

Paris, i el contacte amb el món de l'exili. Allà
veurà per

primera vegada en Sergi. Noves

coneixenees i el retrobament amb companys
de l'institut que es
ment

en

converteixen definitiva¬

amics.

L'estiu de

l'any 1977

en

Rafa pateix

un

Rafael Gonzóez Santos, meitat deis anys setanta.

16 i Moreno, Ricard (2002)
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Fotografíes: arxiu familiar

accident

de

amb el fons
d'una bassa de reg. Es trenca dues vèrtebres
del coll i queda greument afectat en la
greu

en topar

mobilitat de

cames

intervenció del

i

cap

salva la vida, sinó que

manera

personals i les professionals, de
consoliden alguns lligams... i

que es

se'n refreden d'altres.

braços. La decisiva

amic Albert

seu

relacions

no

tan sols li

li evita també

unes

lesions

irreparables. Passa gairebé mig any
ingressat a l'Hospital de la Vall d'Hebron de

Les activitats per a

Barcelona i

En Rafa havia estat

gràcies a la sort, peró també

fortalesa i

seva

tan sols amb

la

a

seva

a

la

voluntat, se'n surt

certa coixesa,

que

s'havien

als nivelisde bàsica de lesescolesde la ciutat,

de les

una

cames.

-uns

Després de l'ensurt, els anys que segueixen
forçosament

Teresa Torrents

per

resituar-se. En Rafa i la

es casen

el 1978 i se'n tornen

de la família i dels amics, al
capdamunt del barri Bellavista. En Rafa, que
a

les escoles",

mà, i cap mena de sensibilitat en

una

viure

dels fundadors de

posat en marxa el curs escolar 1982-83 per

una

a

un

dificultats

amb

són

les "activitats per a

les escoles

prop

8.000

alumnes-, als qui s'ofereix la

possibilitat, dintre de l'horari escolar, d'assistir
a representacions de teatre, audicions de
música i projeccions de cinema especialment
seleccionades per a

cada nivell d'edat amb

ha d'abandonar definitivament la

l'objectiu de crear hàbits d'assistència, com¬
portament i comprensió d'aquells especta¬

esportiva peró

cles culturals més habituals. El queen aquests

pràctica
la companyia

que

segueix

a

Telefònica, acaba la

carrera.

El títol li perme¬

trà accedir

altres

responsabilitats dins
aconseguir-ho
haurà de passar algunes temporades lluny de
l'empresa,

a

encara que per

casa.

És época de definicions també

per a

resta de la colla d'amics. Es formalitzen
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la
les

momentsja és una pràctica habitual en bona
part de les escoles del pals l'any 1982 va
constituir

autèntica innovació

pedagó¬
gica que en Rafa, Juntament amb altres
companysde l'entitat, es va cuidarde difon¬
dre

a

una

través de diverses Escoles d'Estiu.

Les "activitats per a

les escoles" de
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l'Associació Cultural de Granollers arriben
avui

a

tots els nivells escolars que es

poden

mer

contacte amb motiu del Cine Club In¬

fantil, Ja feia temps que participava

en

de¬

estudiara la ciutat, desde l'eseola bressol fins

terminades activitats de l'entitat. Va exercir

al darrer

com a

sotsecretari, comptable, i finalment

com a

president de la Junta de Govern du¬

eada

curs

de batxillerat, amb propostes

vegada més diversificades

dels tallers d'art fins

a

que van

des

la dramatització de

textos de lectura

rant els anys 1987

obligatòria, sense oblidar
l'esperit inicial: apropar l'activitat cultural a
tota la població escolar, i crear hàbits de

vehicle

comportament per tal d'ajudar a descobrir

ves

activitats que els resultin estimulants.

noves

En l'actualitat, en el programa

"activitats per a les escoles" hi

de les

participen

al 1997, tots dos inclosos.

L'Associació Cultural

es va

convertir

en

el

principal a través del qual en Rafa va
poder projectar les seves capacitats creati¬
i

organitzatives, amb les quals va acon¬
seguir exercir una apreciable ineidèneia ciu¬
tadana. En repassem unes quantes:

un

total de 25.800 alumnes de 106 escoles, de
30

municipis de les comarques del Vallès

Oriental i del Maresme. En Rafa
la direcció i

fins al

curs

en va

fer el

en va

portar

La "Roda

d'espectacles infantils"

seguiment directe

1996-97.

L'any 1987

promou

la posada

en marxa

de

la "Roda

d'espectacles infantils". Amb l'esperit
d'aquell Cine Club Infantil dels anys 70 peró
L'Associació Cultural

ampliant l'oferta amb teatre, titelles, dansa,
màgia, música... els diumenges a la tarda
s'ofereix

L'any 1983

en

Rafa havia entrat a formar

públic familiar de Granollers un
seguit d'espectacles pensat especialment per
a un

part de la Junta de l'Associació Cultural de

als més menuts. Les sessions s'alternaven

Granollers

tre el Cercle Cultural de la

cions

de fet, i per les rela¬
personals establertes des d'aquell pri¬
encara

que
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eentes

cinquanta localitats

en¬

Caixa, amb tresper a

les projee-
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cions de cinema, í la Saleta del Centre de

Teatre, amb

una

la resta de sessions, però des de

persones per a
fa deu anys

sessions

se

cabuda màxima d'unes cent

s'han eliminat les pel·lícules i les

celebren

Francescamb

una

150 persones.

a

la Casa de Cultura Sant

cabuda màxima permesa

Es presenten cada

de

any una

vintena

d'espectacles, amb una assistència
global d'uns 2.500 espectadors.

portar noves propostes en uns indrets

varen

El Cicle,

important

Granollers, va
perdent suports personals i institucio¬
nals. En Rafa, que s'havia iniciat en el teatre
amb els excepcionals primers "Cicles de Gra¬
nous.

per a

anar

nollers",
final

va

lluitar romànticament fins al

permantenirdempeusaquell emblema

ciutadà. Va visitar la Generalitat i la

ció,

Diputa¬
aconseguir la presència de La Fura

va

dels Baus i la col·laboració de La Cubana, va

presentar el Cicle al mateix Teatre

anar a

Romea de Barcelona, aleshores Centre Dra¬
Els Cicles de Teatre

màtic de la Generalitat, i va arribar a

Cicles de Teatre de Granollers, i va lluitar

produir
d'Esperanza Roy fent un text de
Jean Cocteau..., peró els nous temps, la di¬
versitat i l'ampliació de les noves ofertes, i no

amb

desesperació pel Premi de Teatre Me¬
morial Gregori Resina.
Nascut l'any 1972, el Cicle de Teatre de

oblidem la inexistència d'un local

Granollers, organitzat pel TAC, es va conver¬

número 21, es va celebrar

una

En Rafa

tir

en un

va

organitzar els cinc darrers

referent per

seves

obres

en

varen

condi¬

fer tirar la tovallola. El darrer

Cicle de Teatre de

Granollers, que feia el
l'any 1995.

a

el cicle de Grano¬

llers- i evidentment, era una fita
per a

cions, li

en

al món teatral del país,

—Comediants, Joglars, La Cuadra... venien
estrenar les

estrena

important

Les

jornades "El disseny de la ciutat"

la vida cultural de la ciutat.

La "normalitat" democràtica

excepcionalitat al cicle, i els

va

treure

nous

temps

Caussa i Moreno, Ricard (2002)
«Medalla de la ciutat. Rafael González Santos»
Medalles de la ciutat / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

L'any 1991,
modera les

en

Rafa

promou, presenta

i

primeres Jornades sobre "el dis-

i,° "
» D E s
EL DISSENY
DE LA CIUTAT
d i cüfcfi. q permanent

"d'abril de

'OBK

disseny de la ciutat" 1991. Sala d'actes
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Jornades "El

-

liíiÉlf 11

de l'ONCE. Fata: arxiu AC

IIP^

seny

de la ciutat"

consecutius,
baten

a

ciutats

un

les quals du rant tres dies
total de dotze ponents de¬
en

ciutadans" que

pretén difondre la importàn¬

cia de recuperar

la ciutat com un espai de

l'entorn dels temes: "Granollers, les

relació, de col·laboració i d'intercanvi d'idees

mitjanes i Barcelona"; "Granollers,

entre les persones.

l'entorn comarcal i el fet
"Granollers
i cultural

a

metropolità"; i
ciutat, el futur econòmic, social
partir del

que

ha estat i és el

Granollers d'avui".

l'entorn de temes sociourbanístics amb el

genèric de les primeres, i centrades en
Granollers. A les sessions hi han participat
lema

ponents com SalvadorGiner, Josep

Ramone-

da, Joan Clos, Antoni Farrés, Joan Subirats...

participa

en

les de l'any 1997 com a

ponent en la sessió sobre "El Pla

Es pretén una redefinició

tots els seus àmbits, tot

recuperant-la per a la gent i considerant els
petits com el baròmetre per
les necessitats i els drets de tothom.

A l'entorn d'un grup

organitzant al

llarg dels anys 90 altres Jornades de debat a

en

ciutadans més
mesurar

L'entitat AC ha continuat

En Rafa

de la ciutat

de treball integrat per

professionals de diferents sectors: educadors,
polítics, arquitectes, enginyers, comerciants...
es

promouen

estudis,

es munten campanyes

peu"), s'editen publica¬
cions, s'organitzen jornades de debat... En
Rafa no va deixar de participar-hi mai, i a
hores d'ara el projecte segueix ben viu.
("A l'escola hi vaig

a

Estratègic i

el futur de Granollers".
A
el

partir de l'any 2001, les jornades porten

nom

El Centre d'Estudis de Granollers

de "Memorial Rafael González Santos".

En Rafa
cindible

Petits, però ciutadans

E'any 1995 participa també en la gestació
i

posada

en marxa

del projecte "Petits, però
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en

va ser

també

una

peça

impres¬

la renovació i revifalla del Cen¬

tre

d'Estudis de Granollers. Creat l'any 1953,

en

el si de l'Associació Cultural, i

model

seguint un
de funcionament clàssic, havia aple¬

gat les personalitats més

destacades de la

A lo

presentado de lo

nova etapa del Centre
Foto: Josep

Caussa
i Moreno, Ricard (2002)
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d'EstudIs amb Josep Cardas I Joan Garriga. Febrer de 1996.
García / Revista del Vallés

ciutat

en

el camp

nitats, que

de la ciència i les huma¬
posaven en comú en unes ses¬

de tots els treballs presentats,

així

com

el

recull d'altres informacions del moment.

sions que se
seus

celebraven regularment, els
respectius coneixements. Una publi¬

cació donava compte

anualment dels tre¬

balls exposats.
Als

La Revista de l'AC

primeres

d'Estudis

no

tics promotors

i la dificultat

en

dels membres sotmesos per una
ció

pèl

un

Centre
Va

massa

restrictiva

an¬

Va

la renovació
reglamenta¬

l'AC",

varen portar

el

via morta.

a una
ser

el Centre

anys noranta,

tenia activitat. L'edat dels

mèrit

una

només va
ros

al

com a

altra aventura que en aquest cas

aconseguir distribuir quatre núme¬

llarg dels

revista

personal d'en Rafa

dels editors de "La Revista de

ser un

centrava

no se

sinó que, com
raó de

anys...

Malgrat el
en

seu nom

la

l'entitat promotora

la resta dels

seus

projectes, la

la ciutat de Granollers. Es

president de l'AC tornar a posar en marxa la
maquinària, refer els estatuts, aconseguir

seva

incorporar

societat, art i cultura. Es reproduïen quadres

en

nova

saba i tornar

el món cultural el

nom

a

fer present

del Centre d'Estudis

de Granollers.
La

nova

etapa es va presentara la Casa de
en

tocaven temes

i

d'urbanisme, disseny, teatre,

fotografiesd'autorsgranollerins. Va comptar
com Manuel Vázquez

amb textos d'autors

Cultura Sant Francesc el dia 14 de febrer de
1996 amb

ser era

Rafael González

com a

presi¬

Montalbán, Marta Pessarrodona... i les d'un
bon nombre de col·laboradors locals.
En Rafa

va

local

vegada a la
la publicació no va poder

comentar una

dent, i des d'aleshores el Centre d'Estudis ha

premsa

presentat anualment un mínim de quatre

aguantar perquè segurament estava massa

ponències sobre temes de recerca centrats
en Granollers i la comarca, disposa d'un

ben feta.

centenar de

socis, i ha editat cada

any una

publicació ("Ponències") amb la transcripció
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que

Durant els deu anys en

què va exercir la
presidència de l'Associació Cultural, gràfica¬
ment

es

pot dir que en Rafa es va carregar

Amb la Teresa, el dia del easament. Foto: arxiu familiar
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l'entitat

a

l'esquena. Va aconseguir engrescar

novament

de

manera

un

variat nombre de col·laboradors

que

la Junta de Govern gairebé va

doblar el nombre de membres, i va donar cos
a una
com

estructura administrativa que va veure
es

resultat

multiplicava la
d'aquests anys

seva

efectivitat. El
l'ampliació i

va ser

diversificació de les activitats de l'Associació,
que va passar a

tenir

ciutadana. Altres
llista d'amics i

Carles,

Marta,

en

en

important presència

s'afegeixen a la llarga
companys: la Teresa, en Jordi,

l'Antonio, en Santi,
en

una

noms

en

Josep,

Lluís, la Patrícia, l'Anna,
en

Joan,

en

Jaume, la

Martí....

de l'entitat, a
tota

mena

de

Rafa no va deixar
local,a vegadesen nom

i més tard

diverses

ampliada en
tongades per tal d'anar-hi encabint

els

membres i satisfent les

nous

sitats. La casa, deserta al

laboral,

com

noves neces¬

llarg de la jornada

tantes altres cases on tothom

treballa i estudia, i

espai recollit els capves¬
del curs escolar, s'omple a vessar els caps
setmana i els dies d'estiu perquè tots

pres
de

quatre, que tenen amics propis i diferenciats
a

més dels comuns, conviden a tothom a

compartir els Jocs, la taula i la conversa.
L'any 1999 la família Gonzalez Torrents
d'Aureli Font, a
plaça de la Caserna, en ple centre

compra una casa
tocar de la

Durant aquests anys en

d'opinaren la premsa

ment habilitada

al

carrer

urbà de Granollers.

vegades en nom propi, sobre
qüestions de caire ciutadà.
La feina

A finals de 1987

en

treballant

L'any 1984 havia nascut l'Alba González

superior responsable de Serveis Internacio¬
nals, accepta incorporar-se a l'Ajuntament

a

la Telefónica

Rafa, que seguia

La família

ja

com a

tècnic

Torrents i el 1992, l'Adrià. La família

de Granollers

vivint al

l'Àrea d'Ensenyament i gerent dels Patronats

una

Municipals d'Ensenyament: Escola de Tre-

segueix
capdamunt del barri Bellavista en
antiga caseta amb hort confortable¬
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com a

director de Serveis de
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ball, Escoles Bressol Cangur i Tortuga, Escola

com a

de Música i l'Escola Salvador Llobet.

d'Informàtica de Barcelona

Aquest
conèixer la

li dóna l'oportunitat de
gestió d'unsserveis públics desde
pas

l'interior de l'administració. De fet, suposa
posar-se a
dos peu

l'altre eostat de la taula, i amb els

ben plantats

lògics recels inicials, en Rafa
va
aconseguir tan bon grau de col·laboració
que la relaeió que aleshores s'estableix amb
bona part dels equips directius de les distin¬
escoles, de fet

com

gairebé totes les

relacions que va anar teixint al
seva

llarg de la

vida, s'ha mantingut en el temps.

La

seva

gestió

normalitzar

unes

vulsionades per

va permetre

cap

con-

on

treballa

Havia estat membre de la

com

seva mort.

primera junta

de l'ACET
de

(Associació Catalana d'Enginyers
Telecomunicacions), i era membre de la
Provisional

del

primer Col·legi
d'Enginyers de Telecomunicacions de Cata¬
lunya CO ETC.
En Rafa havia format part en representa¬

ció de la federació de Municipis, de la comis¬
sió catalana peral

desplegament de la llei del
cable a tot Catalunya, i havia participat en la
redacció del

estabilitzar i

relacions molt sovint

superior de l'Institut Municipal

de producció fins al dia de la

Junta

a terra.

Passats els

tes

a

tècnic

reglament i la constitució de

Loeairet, el consorci que vetlla per la seva

aplieació.

la incertesa i els models de

continuïtat.

L'any 1990
tota

l'Àrea

passa a ser

responsable de

de Serveis Personals: Educació,

La Eesta

Major

Esports, Cultura, Salut Pública i Benestar
Social. I

a

finals

d'aquest mateix

any,

Durant tots aquests anys

obté

oposició la plaça d'enginyer superior de
plantilla de personal laboral de l'Ajunta¬

la ciutat viu

per

orgullosa la revifalla de la Eesta Major

la

l'entorn dels Blaus i dels Blancs. La

ment de Granollers.

L'any 1992 sol·licita l'excedència per ser¬
veis

en

altres administracions, i és contractat
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ció

en

la festa

d'intensitat. I

a

participa¬

pot tenir diversos graus
Rafa també hi és.

Apro¬
piant-nos d'una resposta del darrer cronista
en
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Rafa li havia de
gamberra i ago¬

petit nucli d'exjugadors s'aplega per
constituir una nova Junta que faci front a

sarada, però que tenia debilitat per les mino¬

aquella situació tan difícil. Allà també hi ha

és més senzill pensar que els
seus fills, que són dels blancs, varen tenir més

en

de la festa diríem que a en
tirar més la eolia blava, per

ries. 0 potser

pes.

El fet és que els dies de festa anava amb

samarreta i mocador blanes, i que es passava

Un

Rafa.
Tot i passar

moltes angúnies amb el pri¬
mer equip per mantenir la categoria, s'acon¬
segueix l'estabilitat econòmica, i es dóna un

el millor retrat que

impuls important a l'aspecte social del club:
s'inaugura una nova seu social, es publica
regularment un butlletí, es regularitza l'orga¬
nització del torneig escolar amb la conse¬

com un

qüent difusió del club per a totes les escoles

el dia al carrer. La seva

fotografia

calendari dels blancs per a

l'any 2000-2001

en

el

simbolitzant "la

força blanca", segurament
li van fer mai, ha quedat
autèntic i tràgic símbol.

i l'allau de sol·licituds per

ingressar en els

equips inferiors, i es constitueix la Fundació
del BM Granollers.
Novament el BM Granollers

L'any 1996

no es

presenta ningú a les

la nova Junta del BM Grano¬
llers. Governa el club una gestora provisional

eleccions per a

que

té com a principal funció la recerca de

El Pla

Estratègic de Granollers

Participa activament en els treballs
Estratègic de Granollers. En

candidats. El club acaba d'obtenir uns dels

d'elaboració del Pla

importants de la seva història (dos
campionats d'Europa EHF), i potser justa¬

l'etapa de diagnòstic, l'any 1997, es creen cinc
comissions per canalitzar la participació en els

això l'esforç econòmic efectuat ha

debats. En Rafa és el coordinador de la que

títols més

ment per

provocat un déficit acumulat que correspon

porta per nom: "El sector emergent de

gairebé a la meitat del pressupost.

el lleure,
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l'esport,

l'associacionisme i la cultura".
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la fase d'elaboració de
projectes, és el coordinador ponent de la
comissió que s'anomena: " Una administra¬
L'any següent,

ció de

en

qualitat".

plinadament les questions referides als dos
primers punts, als quals va aplicar tots els
coneixements de gestió que havia après al
llarg de la seva vida professional, peró so¬
miava amb les tasques d'incorporació de
Granollers
panys

Regidor de l'Ajuntament de Granollers

a

les

noves

tecnologies. Els

com¬

de la corporació recorden els maldes¬
d'en Rafa explicant el desple¬

tres dibuixos

gament del cablatge per tota la ciutat, i

L'any 1999 accepta formar part com a

independent de la candidatura del PSC per a
les eleccions municipals. Va ser designat
regidor de Serveis, Via Pública i Societat de
la Informació. Val a dir que va assumir disci¬
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l'orgull que mostra en les fotografies en què
apareix al costat de les rases del carrer en són
la imatge.
I tot aixó, amb només 46 anys...

Aquest recull de dades ha pretès il·lustrar
En Rafael González Santos

una

actitud vital digna de menció.

inquieta. Ho era físicament però també i
múltiples i diversos, i amb una enorme capacitat
de raciocini. En Rafa tenia a mései ques'anomena "intel·ligència pràctica" ésa dir, la
capacitat
de tirar endavant projectes, de fer front a les dificultats i superar els entrebancs perquè a més
tenia valor, no el paralitzava la por a equivocar-se. E'ampli ventall de temes i propostes
que
va ser una

persona

sobretot intel·lectualment, amb interessos

s'acaba de relacionar n'és prou

Aquestes capacitats
d'actuació tan concret

poques

evident.

vegades són usades d'una

el d'un

manera tan

altruista, i

en un

àmbit

municipi. En Rafa queja desenvolupava una important
carrera professional que ben segur l'omplia personalment i económica,
sempre va voler seguir
lligat a la seva ciutat, a la seva gent... amb l'objectiu de compartir i aplicar els coneixements
obtinguts, cada vegada amb un grau de compromís més alt, en una actitud cívica exemplar
que desgraciadament es va veure truncada molt aviat.
com
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Jo he vist

coses

que

vosaltres

naus en

he vist

raigs C brillar

Tots

no us

creuríeu...

flames més enllà d'Orió,

atacar

l'obscuritat, prop de la porta de Tannhauser
aquests moments es perdran en el temps

com

llàgrimes

en

en

la pluja.

Es hora de morir

No sé per

què

em va

salvar la vida

potser en els darrers moments estimava la vida
més del que

l'havia estimat mai.

No tan sols la
la

meva

seva

vida. La vida de tots,

vida.

Tot el que

les mateixes respostes que tots busquem:
d'on vinc, cap a on vaig, quant temps em queda...
Tot el que Jo podia fer era asseure'm allà,
ell volia

eren

i veure'l morir.

De la

pel·lícula "Blade Runner" de Ridley Scott
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És absurd valorar les persones per la seva eultura. El que s'entén per eultura és un terme amb
i de difícil valoració quantitativa. La persona més humil té un cúmul de
vivències i informacions que li donen valor cultural propi. S'equivoca
qui s'atorga superioritat
molts components

en

funció del

seu

bressol

o

de la

seva

El 9 Nou. 22 d'octubre de 1993

Caussa i Moreno, Ricard (2002)
«Medalla de la ciutat. Rafael González Santos»
Medalles de la ciutat / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

situació social.
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Breve historia de

un

puente

El Correo Catalán. Edición Vallés Oriental
4 de gener

de1973

La historia

dirá que

los origenes de
tiempos lejanos,
pero asimismo confusos y difíciles de determi¬
nar. Se nos aclarará que
la ubicación de la
Granollers

ciudad

se

nos

remontan hacia

actual

en su

emplazamiento responde

puramente a los aspectos cualitativos del lugar.
En efecto, nuestra ciudad, sus habitantes, apro¬

vecharon los
un

márgenes de

un

rio

para

potenciar

modo de vida, una economia básicamente

agricolay ganadera. Asi ocurrió en

un

principio.

Las riberas del río fueron labradas y
los hombres asentaron
tuciones

en

la margen

sus

trabajadas;
hogares y sus insti¬

izquierda del rio; al otro

lado sólo pocas personas se asentaron.

Realmente, el proceso de la creación de
sociedad

más

complicado

y

sobre todo,

no

pretenden

ser

válidas

tórico, sino únicamente

me¬

para

como

como

estudio his¬

intento de situar

paisaje, lo cual sirva quizá
mejor comprender el resto del articulo.

a unas

personas en su

Un puente

de unión

La ciudad fue
característica de

perdiendo, poco a
agrícola/ganadera,

dejar de serlo, potenciaba

una nueva

la tèxtil. Pero también esta industria
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una

lineal; sin embargo, estas lineas preceden¬

nos

tes

es

poco,

la

sin
industria,

se

pues

situó

en

la

zona

A

partir de ios años treinta se inicia ia gran
inmigratoria (ia emigración de otros

izquierda del río; nada

ia derecha.

para

corriente

lo han hecho ya, esta

importancia y significado
habitan en su parte derecha. Pronto

comprenderán el

pueblos de España hacia Cataluña ha sidosiempre notable pero lo fue particularmente a partir
de esa fecha). Granollers, como ia mayoría de ios
pueblos catalanes, absorvió a gran parte de
estas gentes para ia industria tradicional, pero
muchos más lo serian por ia nueva industria y

ios que

son

Datos para

por

qué.

justificar

una

Para ios habitantes de ia
otra

importancia
zona

derecha, ia

parte es "el pueblo"; asi, dicen que van ai

ia

dirigen hacia ia
parte del rio. Para ello han de atravesar el
puente; éste es el que les une con el centro
comercial, burocrático y cultural de ia ciudad.
Los niños, en su mayoría, lo cruzan para su

ciudad; ai igual que ellos las nuevas industrias

escuela, ios mayores para ia escuela profesional

ia construcción. Rápidamente el número de
inmigrantes crecía. Ellos fueron ios que prefe¬
por

rentemente habitaron ia zona derecha de

se-

situaron

en

lo que

seria declarado

zona

industrial.

lado ia

ios hombres

en sus

lugares:

mayoría catalana, el centro

comer¬

a

cial, buracrático; ai otro lado, ios otros catala¬
nes,

ia

nueva

industria. Entre ellos,

un

rio. ¿Qué

unía estas diferenciadas zonas? Obvia respues¬

se

el INB de Bachillerato; sus
hacer sus compras; sus padres para

nocturna, o para
madres para

Eiemos situado
a un

pueblo, ai centro, cuando

otra

dirigirse ai trabajo. Todos caminan
varias veces ai dia. Ei puente

sus aceras

significa

para estas

personas

algo más que

todo,

instrumento obligado y necesario en

su

un

lugar de paso; es, ante

vida cotidiana.
Elubo

razón que

ia mayoría de ios veranos. Un
puente sobre el que pasan muchas personas a lo
largo del día. Un puente, ai fin, que importa y
significa más que lo que normalmente cree el

ia

impidióen un principio,
instalación de hogares en este lado del rio: era

ia

proximidad de

ciudadano

y

ta:

un

puente. Un puente sobre un rio que

un

permanece seco

están más

granoiierense. Lógicamente quienes
capacitados para comprender, si no
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una

una

pequeña cadena de lomas,
estrecha franja liana entre

dejaba una una
el rio. Con ia llegada de nuevos habitantes
ante ia imposibilidad de situarse en las zonas

que

ella y

altas, debido

a su

determinaicón

como zona

39

residencial, el barrio creció apiñándose justa¬
las

márgenes del río. Esto fue fatal. En
efecto, llegaron tiempos de lluvia e inundacio¬
mente

nes.

a

El rio amenazaba salirse de madre y un

barrio

se

veía seriamente amenazado. Las

casas

razón de todo

él

por

es

ensancharlo. La

portando una cantidad inmensa de agua turbia,
animales ahogados. La gente de
uno y otro lado se agolpaba sobre el
puente

forma

para

mejor

el espectáculo. Pero
la cabeza de algunas

ver

rondaba por

una

duda

para

él. Si

se

barrio

quedaba aislado, mu¬
trabajadores y cortada la vía

natural de comunicación

merecía.

vez

personas:

Las

chas fábricas sin

fin,

errores. Es posible que no añore su
antigua, porque es hombre que sabe y
comprende lo de "renovarse o perecer".

caudal? Era la

prueba definitiva

y por

permitir

Y

un

él,

pues

que lo cruza juega un poco a
ingeniero de puentes, pues observa, se detiene
y discute la marcha de las obras. Para él este
puente es demasiado importante y no puede

¿resistiría el puente los embates de este nuevo
demoronaba

en

los demás le valoraban tal y como se
Ahora cada

de árboles y

explicación le satisfizo,

justificaba la confianza puesta

más

próximas al río fueron evacuadas, durante
unas largas horas todo un barrio sintió miedo.
Era algo nuevo y desconocido ver este rio trans¬

aquello: simplemente, el tráfico
vez más intenso y hay que

cada

las

no

tiene nombre

importantes suelen tener nombre:
calles, las plazas, las iglesias... incluso los
cosas

puentes. El nuestro no lo tiene; quizá lo tuviera,

algunos pueblos
próximos. El puente resistió; otros, no. Desde
aquellos días todos creen en él, confían en él.

lo perdió. Es simplemente, el puente, para
algunos; el pont, para otros. Ningún santo,
ningún héroe le ha prestado el suyo. Ni siquiera

Podría

el río que

perdurar

por

con

muchos años más.

Una mañana, hace pocos

lo

días, el hombre

diariamente vió

los picos y
el pavi¬
mento del puente. Aquel día lo cruzó con un
poco más de dificultad y, además, se enteró de
lo que estaban haciendo. Pronto se enteró de la
que

cruza

perforadoras eliminaban las

que

aceras y
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pero

salva,

pues no merece

río; para nosotros es la riera
verano

y

exagerada

Sería absurdo
que no

e

e

el nombre de

seca

insolente

en

durante el
ocasiones.

innecesario dar nombre al puente

fuera precisament éste: el puente.
Santos del Pozo

D'una idea

en

pot derivar una actuació. Però perquè no hi hagi dubte en l'efectivitat de la

després de plantejada la idea hi hagi el treball i la voluntat de
treball es perllonga i, aconseguit un primer objectiu es va decididament a la
recerca d'altres que complementin i aprofundeixin aquella idea inicial, potser trobarem l'èxit,
0
potser no, peró sempre tindrem la satisfacció de la tasca realitzada.
relació idea-actuació, cal que

fer. Si aquest

Revista de la AC. Núm 3. Novembre de 1992
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Declaració d'intencions
del Cine Club Infantil

Sala Sant Esteve

Granollers Comunitat Cristiana

litats immediates;

5 de setembre de 1976

ment de la

Quan

férem

ens

carree

del cinema de la

proposàrem dues fina¬

ens

una

era

el condiciona¬

sala; l'altra

era

la d'oferir

una

programació coherent i especialment pen¬
públic infantil. Potser cal que
expliquem una mica mésaquest darrer punt.
sada per a un

Per

a

nosaltres,

que

compleixin

programació coherent

una

vol dir seleccionar

una

una

sèrie de

pel·licules

condicions mínimes de

qualitat i/o d'honradesa temàtica..
De poc

serveix

exemple, projectar les
tòpiques pel·licules de fOcste", o les d'en
per

Tarzàn, si el fonament dels
és la violència per

Amb aixó

seus

arguments

la violència i el racisme.

volem dir que

deixem de pro¬
jectar aquests tipus de pel·lícules, però sem¬
pre amb la idea que facin evident una alter¬
no

nativa que permeti a
el nen, el

cas

l'espectador, en aquest
poder jutjar la qualitat de la

pel·lícula.
Per altre costat, som molt conscients que
hem de fer arribar aquests

plantejaments als

"llocs naturals de convivència" del
els nostres
que
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esforços

no

arribaran

existeixin altres locals

com

a

nen

i que

la fi, fins

la Sala Sant

Esteve
un

a

les escoles, barris i allà on funcioni

centre infantil.

Una altra

preocupació:

que

el

nen apren¬

de zones verdes, de la destrucció de la
natura i de l'allunyament, cada vegada més

cança

evident, del món natural. Per nosaltres seria

gui a "llegir la imatge" és a dir, que arribi a
comprendre que el cinema és un llenguatge de

de gran

tanta

importància com l'oral o l'escrit. Peraixò
experimentat i tenim organitzat en els
darrers dos anys un taller de cinema on el nen

camins per a

hem

cinema

aprèn

que

com es

fa, i quins són els estris

que

s'utilitzen i
a

quines les possibilitats que té com
mitjà de comunicació entre les persones.
Nosaltres creiem fermament que

el cine¬
ma, com a art i part integrant de la cultura del
nostre temps, hauria de ser una assignatura

importància

com

pot ésser molt útil en aquest camp i el diàleg

podem aconseguir amb ells també.

Repetim que pot ser fàcil pensar que tots
aquests plantejaments potser massa amplis
són excessius, és
sem

que

educació

possible; malgrat tot pen¬
estem tractant de la formació i
del nen, i que això ens mereix tota

la nostra atenció. I
de totes

a

els

que

requereix

uns

fonaments, nosaltres estem disposats a oferir
la nostra col·laboració

a

tots els pares

i edu¬

cadors, que haurien de ser els més interessats
en

la

qüestió,

per

ta tasca que ara

I per

acabar,

tal de tirar endavant aques¬
tot just comencem.

una

darrera qüestió. Es molt

simple: la destrucció del medi ambient afec¬
ta per igual tota la societat però sens dubte,
l'infant és

una

víctima

important de la

Caussa i Moreno, Ricard (2002)
«Medalla de la ciutat. Rafael González Santos»
Medalles de la ciutat / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

man¬

prengués
problemes. Els
nen

arribar-hi? Una possibilitat: el
mitjà cultural i d'informació

Sabem que

semblança d'un edifici

el

a

com

qualsevol altra dins del procés educatiu.
això no és més que una possibilitat
llarg termini; peró de totes maneres, i a

que

consciència de tots aquests

aquelles

sens

dubte, la col·laboració

persones

interessades

en

problemes que l'afecten directament. Per
poc que hi pensem arribarem a la conclusió

que som

la majoria.

Presentació de les "Activitats

les escoles" als mestres
s'incorporen al projecte

per a
que

Octubre 1983

Atots aquells que aquest curs s'incorporen
al

projecte de "Cinema, Música i Teatre per a
les escoles", els donem la benvinguda i els
desitgem que, com ens passa a nosaltres,
siguin els primers a gaudir dels espectacles
ques'ofereixen, així com de l'ampli ventall de
possibilitats
cara

que

cadascun d'ells permet de

al treball escolar.

Hem de recordar, a tots, unes

qüestions

bàsiques: Aquest projecte

es

àmbits educatius. Per

costat tenim els

un

dirigeix

a

dos

espectacles i la possible utilització per al
treball escolar. Hem procurat escollir un pro¬
grama prou complet i adient per tal de: 1r)
cridar l'atenció del nostre

públic i fer que
aquest s'ho passi realment bé; 2n) intentar
aprofitar, des de tots els punts de vista, les
condicions i

qualitats de cada sessió per tal
d'aconseguir que els nois i noies no restin
passius davant d'alló que han anat a veure o
a

escoltar. Que

que

en

xerrin, que ho discuteixin,

ho visquin, i també

Per

a

tal fi, rebreu

ho treballin...
puntualment tota la
que

informació que
rantsobre els
millor que
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hem anat recopilant i prepaespectacles, i creiem que ningú

el mateix professor sabrà

com

aprofitar les múltiples possibilitats que cada
obra ofereix per a potenciar els treball dels
alumnes.

altra

qüestió prèvia
a l'anterior. Assistir a un espectacle a hores de
classe no és fer festa del col·legi. No és saltarse les classes. És la perllongaciò de la classe
Però hi ha

encara una

ja d'entrada la vostra màxi¬
col·laboració, sense la qual aquesta expe¬
riència seria del tot inviable. És essencial doncs,
Us demanem

ma

la

preparació de la sessió, la motivació en el
alló no és més que una classe, i que
mengen pipes, ni xiclets, ni es llança

sentit que
no es

arròs... i que se

sol estar per alló que es fa.
si aconseguim aquestes

Estem segurs que

portada a uns altres espais o ambients. I
el sol fet d'anar a uns altres locals,
i aprendre a compartir correctament uns
espais públics amb altres nois i noies d'altres

qüestions prèvies, els espectacles previstos
són prou interessants, festius, divertits, per¬

escoles és

donada sobre rodes.

creiem que

ja,

si sol, una qüestió prou
para-hi la màxima atenció.

per

formativa per a

Som conscients que

volem crear un nou
hàbit a la major part dels nois i noies, ja que
no és habitual que acudeixin a concerts, o a
representacions teatrals, peró si aconseguim
fer-los "sentir" que també s'ho poden passar
molt bé amb la música
haurem donat

És

un

pas

o

amb el teatre,

de gegant.

obvi que per a

fruir de la música hi ha
seguir una repre¬
sentació 0 una pel·lícula s'ha d'estar pel que
passa a l'escenari o a la pantalla. Que per
aprofitar una activitat cultural s'ha de saber
qué s'hi va a fer.
d'haver silenci, i que per a
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què tota la resta del programa en vingui

Molt

agra'fts des d'ara.

La

Impertinent

Entrevista de Jaume
16 de

Rafael González, Rafa, és

Maspons

per a

El 9 Nou

juny de 1990

perquè va

president de l'AC
cometre l'error de parlar més que

els altres quan estaven sense
ballava
de

a

Telefònica fins que

l'Ajuntament

per

fer de

d'Educació i, de rebot, portar

president. Tre¬
el van fitxar els
de Serveis
la gerència dels
cap

patronats. Que si guarderies, que si Escola de
Treball... marededéu, marededéu... Llavors es

queixen
—

Vostè
el

era
—

—

—

—

—

que

els punxin els telèfons!

jugava amb el BM Granollers. Quin
seu nom de guerra?

Rafa, i prou.
Ha

signat gaires pilotes?

Jo diria que cap.

Compaginava esport i cultura, o són in¬
compatibles?
Actualment l'esport deriva més cap a
l'espectacle de

Peró en el que
significa de formació de l'home, han de
ser compatibles.
—

Va haver de fer

masses.

gaires maniobres

per ocu¬

la presidència de l'Associació Cultural?
Cap ni una. Qualsevol persona que xerri
par

—

una
—

mica més del compte

Cada quan
artificial?
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ho serà.

li han de fer la respiració

Econòmicament, molt sovint. Amb altres

—

projectes, treballem bastant
equip i ens anem repartint les coses.

Jo

crec

sí. Els descomptes
hi guanyes. Però

que

breixen.

en

contribució al recolzament... El que pas¬

No els sortiria més

a

compte fer un estudi

sa

de mercat í tancar la barraca?
Això
per

segur! Però l'AC té
poder-se tancar.

Això de portar
mèrit

seu o

que

una

sí que

història

—

via,

—

saber

vam

—

dels altres...el mestre

feines. Ha de fer

ja està

un

—

defecte

prou

ple de

però

altra

pot gestionar la cultura des de la

En la cultura hi ha d'haver l'interès de la

mitjans i

de cert

vostè ha réinventât l'Associació.

no", i

recursos.

cosa

era una

sí és
ha obert una via nova. I
que s'ha fet és la revista;

vella aspiració. També és
hem modernitzat.

Pensen editar

Ha, ha, doncs

videoclips, ara?
no;

—

dels descomptes, té algun avantat¬
ser-ne soci?
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una

es

invento del

no

—

no

s'ha

poders.

nou teatre

de Grano¬

és amb la Passió?

arribi, però arriba deu anys tard.
González, és un handicap o encara

Dir-se

li ha anat bé?
—

gobier¬

Ho tenen molt difícil. El teatre esperem
que

—

la temptació

mica és això. La cultura

L'ompliran mai el
llers, si

—

això segur que no.

A part

Des de qualse¬

protagonisme. Sanchez Ferlosio

de reinventar des dels

veritat que ens

ge

es

posar

Nooo. L'AC és la mateixa. El que

una

Com

deia: "la cultura

veritat és que

gran persona.

vol postura es pot caure en

massa

coses.

Diuen que

una

societat civil i les institucions hi han de

reciclatges i
més, haver de gestionar

cursets per, a

Nooo. Bru de Sala és

dreta?

programa

ció cultural del "nano". Si és

Bru de

Sap rectificar.

d'activitats,
és interessant per a la forma¬
un

això és molta paraula i la gent
preocupacions.
Sala, el posaria de dimoni als

té altres

Pastorets?

les escoles al teatre, és
perquè

com a

és que

ara

defecte dels altres?

Mèrit de l'Associació
trobar

massa

No

no co¬

coses, en

No m'ha influït

Vargas Llosa

o

en res.

Fujimori?

d'aquests m'ha de gover¬
m'agrada llegir, trio Vargas Llosa.
ho fa que cultura soni, sovint, a

Com que cap
i

nar

Què

avorriment?
No ho sé. La tendència actual de la
és més de diversió, de
no

té

res a veure.

cultura

simplificació. Però

Una obra de teatre, un

llibre, si són bons, no tenen per

què

ser

avorrits. Ara, que
com a

hi ha coses que es venen
cultura que son rotllos, això sí.

Quan

era a

Telefònica, li van fer posar

corbata de color "Verd

No, això si que no.

Viaplana"?

Només un agafacorba-

tes amb la T. Els únics que es van sorpren¬

dre

van ser

de les
Com

a

operaris, amb el color verd
granotes de treball.

els

seves

granolleri, se'n va sentir orgullós?
vaig rebre abraçades,

Sí. Ara, tampoc no
la veritat.

passardeTelefònica a l'Ajuntament.
punxar gaire per fer el canvi?
Des de l'Ajuntament, relativament. La
família sí que em va punxar. Va ser un
canvi que no va ser fàcil.

Vostè va
El

van

Cada matí, abans d'afaitar-se

ha de fer

professió de fe socialista, o el deixen fer al
seu

aire?
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treballar i he de fer la feina bé.
a l'Ajuntament, l'Associació
perd independència?
No. No. Són coses que no s'han de barrejar.
Aixi, mal comptats, què hi ha més: gerents
municipals o presidents d'associacions?

Jo

vaig

a

Amb vostè

Presidents d'associacions.
No diuen que

l'associacionisme està en

crisi?

Sííí, però tampoc no

hi ha tants gerents,

ha, ha, ha...
Què deixa per a

després del 92?
tothom, ho deixo tot.

Em sembla que, com
Albert Pla

o

Marina Rossell?

Albert Pla. Però cansarà. Em sembla que

aguantarà.
Per què es deixaria tallar el bigoti?
No ho sé, potser perquè el teatre a Gra¬
nollers tingués allò que es mereix. Per
aspectes personals, per moltes coses.
Quina batalleta li agradaria explicar als
no

seus

néts?

Home, en tinc bastantes. Ara, pensant en

tothom li agradaria
pensar que se'l coneix com una persona
que ha fet coses per Granollers i que ha

els néts, potser a

intentat fer-les bé.

Granollers ha de liderar l'activitat cultural de la
Té les persones i tindrà els

comarca

i entre elles, la teatral. Pot fer-ho.

equipaments. El Museu, la Biblioteca de Can Pedrals, la Biblioteca

Francesc Tarafa i el Teatre Auditori han de constituir els vèrtexs d'un entramat
culturals

d'equipaments
públics garant d'una activitat cultural constant, persistent, durable... necessàriament

útil i fructífera.
En cultura

no

hi ha veritats absolutes ni definicions incontestables; ans al contrari, és la

d'idees, l'aportació d'experiències, la contribució de diferents projectes el que fa possible
activitat cultural valuosa, a mida de la societat.

suma
una

El 9 Nou. 14 de gener

de 1994
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Declaració d'Intcncions de

"Petits, però ciutadans"

Per

una

ciutat

on

el

petit sigui, també,

ciutadà

La ciutat és l'obra gran

de l'home, l'apor¬
tació cultural que ha definit la seva forma de
vida.

L'origen de la ciutat el trobem en la recer¬
donés resposta a les
necessitats inherents a la pròpia condició.

ca

d'un model social que

Necessitat de relació amb els altres, de col·la¬

boració, d'intercanvi d'idees i que alhora per¬
metés trobar

comercials,

un

un

A la ciutat

espai

per a

les transaccions

lloc per al treball.
es

trobava tot el que

sentit al fet de viure

en

donava

societat. En el desen¬

volupament d'aquest fet bàsic, en la seva
configuració i disseny, es reflectia com eren
els seus ciutadans, quines eren les il·lusions,
desitjós, necessitats! realitats, fins i tot era la
façana d'un model de societat.
Al

carrer

hi havia els amics amb

qui

qui ajudar i amb qui
A la plaça es podia
prendre el sol, mirar els altres, veure els jocs,
sentir les rialles dels petits; es podia assistir
conversar,

els veïns

a

sentir-se acompanyat.

a

les

representacions d'actors improvisats,
múltiples i variades actuacions.

encarar-se a
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També

es

comprava, se cercava

feina, s'esta-

blien relacions

comercials. Ara

econòmiques de tota mena.
Durant segles, el model de ciutat s'ha
desenvolupatamb moltes variants, mésen el
disseny o l'estètica que no en l'organització

també la realitat

i l'ús. Continua havent-hi carrers,

darrerament

places,
comerços, espais culturals, educatius... Sem¬
pre, però, observant l'equilibri entre les ne¬
cessitats socials i culturals de la persona
d'intercanvi comercial

Aquests darrers

o

anys,

dels canvis de l'entorn

tiu, amb l'increment del

i les

econòmic.

primer

consum,

sembla que

la història, deixem de
ciutat l'espai suficient, el mare

on

desenvolupar la capacitat

d'enriquir el nostre vessant social.
El cotxe, símbol principal de l'actual

so¬

cietat de consum, ha

omplert els nostres
ja no es pensa a construir espais
les persones, la gran preocupació és on

carrers.

per a

Ara

col·locar els cotxes i per on passen; aparca¬

ments, rondes, carreteres més

amples, tot
per facilitar el moviment rodat. Moviment
que abans afavoria les relacions laborals i
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a

éssersocial, trans¬

missor de valors i de cultura, ha fet que

s'aixequin veus de filòsofs i
pensadors donant pautes de reflexió que

recullen moviments i associacions ciutada¬
nes, tot encetant el debat sobre com volem

siguin i per a qui les nostres ciutats.
la ciutattorni aserun espai comú

Cal que

de convivència i de relació

on

les persones

tinguin, persobre de qualsevol altra
condicions idònies per a una
Cal recuperar

cop en

trobar dins la

adequat

l'esséncia de Thomecom

amb l'acceleració

aquest fràgil equilibri comença a davallar i
per

d'aquest fet.
Aquest desequilibri que pot fer trontollar

que

tecnològic i produc¬

qüestionar-nos

comencem a

la ciutat

cosa,

les

vida feliç.

per a

la gent i cal

siguin els ciutadans més petits el barò¬
metre per mesurar les necessitats i els drets
de tothom. Contemplant la seva diversitat,
contemplem alhora totes les altres, perquè
que

els

nens

i les nenes, també ciutadans, me¬

reixen que

allà on viuen, aprenen i juguen
sigui fet, organitzat i pensat de manera que
els ajudi a ser lliures i feliços.

Una ciutat estimada

Decàleg de voluntats
la
Una ciutat que no

Una ciutat transitable.

nen/nena sigui estimada. Una ciutat de la

qual sentir-se orgullós.

ciutat que

la

a peu.

Unaeiutateoneguda. Una ciutat en què
història, la

seva

litat, la
Una ciutat orientadora.

Una ciutat

on

els

nens/nenessàpiguenfàcilmenton són els llocs
del

seu

interès. Una ciutat que

orienti el

Unaciutatque per

identitat, pel seu respecte i atenció al

seva

estigui al servei dels cotxes. Una ciutat que
permeti l'autonomia dels nens/nenes. Una
ciutat que potenciï el transport públic. Una
faciliti anar

.

seva

cultura, la

geografia, els

itineraris...
de l'aprenentatge dels nens/
hi viuen.

seva

Una ciutatsaludable.
no

suposi

una

nenes

que

nen.

Una ciutat neta

renúncia

on

les plantes

a

espais on

faciliti el diàleg. Una ciutat amb
la gent es miri i es senti mirada. Una

ciutat que

faciliti la trobada dels

seus

Una ciutat segura.

Una ciutat on el risc

passeig del nen/nena no sigui més que
aquell que l'estranya casualitat permeti.
del

respecti els drets dels
nens/nenes. Una ciutat on els drets de les
Una ciutat

els valors fonamentals formin part
identitat. Una ciutat

tolerància

seus

Una ciutat que

Una ciutat civica i educadora.

seva

específica per als nens/
també, al Ió que
nens/nenes.

Una ciutat que reçu lli,

habi¬

tants.

on

nenes.

Una ciutat

amable que

Una ciutat amb

oferta cultural

una

fan els

i les flors.

Una ciutat de convivència.

seus

formin part

Una ciutat amb cultura.

l'asfalt

seva rea¬

on

de la

la solidaritat i la

siguin la seva raó de

ser.
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minories, dels discapacitats... dels diferents

sigui

una norma

ciutat

on

respectats.

el

nen

i

un
i la

hàbit a complir. Una
seva imatge siguin

Urbanísticament hem de reconèixer que

Granollers no és eap meravella. És una ciutat amb
queden als extrems i sembla que tot allò que

moltes limitacions de vies transversals. Els barris

passi als voltants de la Porxada... Personalment m'agrada molt el recorregut cultural
natural que comença a la Biblioteca de Can Pedrals, la Casa de Cultura, l'Eseola de Música, la
Sala Tarafa, el Teatre que s'està fent... El dia que es remodeli com cal el centre de la ciutat,
no

podrem disposar d'un bon passeig.

Respostes

a

Paco Monja, Revista del Vallés. 6 de Juny de 1995
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Entrevista realitzada per Paco

Monja

De la

seva

gestió està especialment satis¬

Extra de l'Ascensió de la Revista del Vallès

fet... "d'haver consolidat

amb motiu del 50 aniversari de l'AC

fa

8 de

possible

que

una

apareguin

estructura que

noves

activitats."

maig de 1997
Se sent fracassat per no

guit... "evidentment,

haver

aconse¬

em sap greu

tot el el

relacionat amb el Cicle de Teatre i
acabar

en no

com va

de la 21a edició, ja que
tenirfasesd'un gran

passar

activitat que va

era una

nivell. A la vista de les dificultats que

hi havia

(falta d'ajuts, de teatre municipal, proble¬
mes

per

portargrupsd'alta categoria...), vam
fer conjun¬

decidir reconvertir-lo i passar a
tament amb

estable,

a

la

l'Ajuntament
mesura

temporada
de les nostres possibili¬
una

tats."

Qui

va

ajudar

a

morir el Cicle? "Em sembla

que tots en som una
administracions

mica responsables. Les
perquè no s'ho creien; la

gent, que semblava que li donava l'esquena; la
ciutat, que no acabava d'oferir el seu suport;
i nosaltres mateixos, els de l'AC que segura¬
ment

no vam

saber sortir-nos-en. Fou

decisió dolorosa. Econòmicament, ens

portava molts problemes.
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una

com¬

La vida cultural de Granollers... "Penso que
el

dinamisme és prou

important. A mi

m'agrada destacar aquelles entitats que acos¬
tumen a

fer actes estables d'una certa qua¬

(corals, grups de dansa, de teatre,..).
crec que ha arribat el moment
d'estabilítzar-nos i ordenar-nos una mica. El
litat

Però

més trobo a faltar és un grup diguem-ne
més intel·lectualitzat, de recerca..."

que

La revista de l'AC, un altre

ho diu... Sí que em va quedar
mal regust de boca quan va deixar de

"Home,
un

fracàs seu?

ara que

publicar-se, si. Per a mi, que estava massa
ben feta."

La vida cultural de Granollers sense l'AC...
"Com

a

minim, seria diferent."

L'entitat que
més

presideix celebra 50 anys. "El

important és que tothom ha treballat

amb l'única intenció d'oferir activitats cul¬

qualitat. Mantenir el llistó alt no
sempre és fàcil. Per sort l'AC ha estat prota¬
gonista de la vida cultural de Granollers
aquests últims 50 anys. Em sembla que hem
sabut reaccionaramb independència davant
turals de
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les diferente

époques i tendències politiques

hi ha hagut. El repte d'oferir coses bones
sempre ha estat una constant. Ho va ser en
temps en què determinades activitats (com
el Cine Club primer i el teatre després amb el
Cicle) constituïen una demostració de par¬
cel·la de llibertat, i ho és també ara".
que

Un

poble com Granollers que demostra estar on es troba, és perquè compta amb una gent
capaç. No és en cap cas una ciutat vulgar. Una característica de la seva gent? Penso que tot
i viure

a

l'interior, ha sabut fer-se metropolitana,

sap greu que

sense

perdre la

seva

identitat. Per això

em

siguem constantment amenaçats en aquest sentit pels grans projectes de
la meva opinió, responen més al deliri tecnocràtic d'enginyers i

comunicació que, en

economistes que no pas a cap

Respostes

a

altra

cosa.

Si segueixen així, acabaran amb la nostra identitat.

Paco Monja, Revista del Vallès. 6 de juny de 1995
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Cultura i societat civil

Un deis àmbits de treball del 4t Congrés

El 9 Nou

d'Ateneus i Associacions Culturals és el que

12 de

estudia les relacions entitats-societat. Un
debat que ha de posar en discussió les rela¬

maig de 1994

cions entre la societat, les entitats i les admi¬

nistracions;

un

debat que, finalment, hauria

deservir per
sos en

el

establir estratègies i compromi¬
disseny de la vida cultural d'una

ciutat.

És freqüent establir una divisió i un anta¬
gonisme entre societat civil i Estat. L'Estat es
limitaria a poca cosa més que al poder poli¬
tic, amb finalitats recaptadores i repressives.
La societat civil seria tota la resta, incloenthi metges, ensenyants,

advocats, sindicalis¬
tes i, per descomptat, les associacions.
El funcionament dels serveis públics se¬
ria, amb aquest esquema, responsabilitat del

poder públic. Aquest concepte és simplista,
incorrecte i aboca
desentiment de

a

la insolidaritat

o

al

responsabilitats.

És cert, també,
tendeixen

a

els poders públics
allunyar-se d'allò que la socie¬
que

tat demana o necessita.

Peró la construcció

d'una societat rica i vertebrada

requereix

la societat civil com el poder públic
mantinguin el debat i la cooperació per tal
que tant
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de treballar per

l'interès públic, pel bé comú.

En matèria cultural
entre la

societat civil

l'esquema de relació
(associacions) i el poder

Granollers
una

no

té Teatre Auditori

on

acollir

temporada estable de teatre i música,

però té entitats

que

des de fa ja

anys orga¬

públic tè connotacions particulars. No hi ha
acord sobre quin ha de ser l'àmbit d'actuació

èxit i

d'ambdós i la retòrica del representants po-

fossin les Joventuts Musicals i l'Associació

liticsapel·lant les associacions i entitats com

Cultural les encarregades de proposar i or¬

a

nucli bàsic de la vida cultural és

tant. Peró

una cons¬

la

nitzen activitats de teatre i música amb cert

força coherència. Seria raonable

que

ganitzar les temporades de música i teatre,

discrepància, els politics
s'encarreguen de recordar que és gràcies a
les subvencions públiques que les associa¬
cions viuen. Fora de l'acte publicitari de
signatura de convenis o de presentació de

com una

extensió dels festivals que

entitats

organitzen. Fs quedarien al

entitats i

una

taules de treball, es fa difícil marcar les

entre la

societat civil i l'administració. La

directrius i les finalitats

conjuntes. Aquestes

"fotografia" de presentació seria coral, però

relacions s'estableixen

a

en

tots els nivells de

l'Administració, peró és en el municipi
fan més visibles les contradiccions i

més fàcil trobar vincles de
Granollers té

un

és

cooperació.
Major que

model de Festa

surt d'una natural col·laboració entre la socie¬
tat civil i

que

l'Administració.

És

per aquesta

raó

s'ha mantingut i ha interessat cada vega¬

da més i

marge

d'aquesta temporada, les propostes
tuals i estacionals. Seria

un

pun¬

estímul per a

les

veritable forma decol·laboració

el resultat també.
Fn ocasions les associacions, la societat

on es
on

les dues

civil,

no

poden complir el seu ideari, allò que la
extensió espera d'ella. Ha estat el

societat per
cas

del Casino de Granollers. FI que

un

excel·lent

podria

equipament cultural s'ha

vertit malauradament, en una sala de
donant

l'esquena

a

ser

con¬

joc,

les necessitats i expectati¬

qualsevol intent de trencar aquest
equilibri o d'apropiar-se del protagonisme per
part del poder polític estaria condemnat al

entitat

fracàs,

potser encara s'hi sigui a temps; una actuació

com

de fet, ja s'ha demostrat.
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ves

del món associatiu de Granollers. FI Casino

no

ha pogut

assumir la

integrada

en

seva

definició

com a

la societat civil. Peró

conjunta de l'Administració municipal i de les
entitats (que s'hauria d'haver fet amb ante¬
rioritat) podria reeuperar per a Granollers un
equipament i un espai que, a manca de defi¬
nició del Teatre Auditori, compliria una funció
important.
Els
ments

museus

són, per definició, equipa¬

culturals que,

amb el suport neces¬

sari de l'Administració, han de ser oberts a
la societat. El Museu de Granollers ha de
trobar el

projecte, un projecte que
passa per donar cabuda a iniciatives asso¬
ciatives i cíviques que complementin el seu
seu

propi programa.
Un dinàmic Centre d'Estudis que
el relleu al

prengui

ja inactiu de l'Associació Cultural

pot ser una peça a tenir en compte. Una peça

podria ser la promotora d'una linia de
publicacions que avui Granollers no té i que

que

seria ben rebuda.
El debat, la confrontació i

l'aportació

d'idees sobre el que
i les

han de ser les relacions
responsabilitats de la societat civil i de

l'Administració
està per

ésapassionant. Un debat que

sobre dels polítics. Un debat que pot

definir el model cultural de Granollers.
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"Hay ciudades tan descabaladas, tan faltas de substancia histórica, tan traidas y llevadas
sus gobernantes, tan capriehosamente edificadas... que no tienen catedral."
(Luis Martín Santos, Tiempo de Silencio)
...que no tenen teatre.

Rafael González Santos, El 9 Nou. 20 setembre 1996
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por

Lectura, biblioteques i servei públic
El 9 Nou
29 d'abril de 1996

És tòpica i recurrent la preocupació pel
baix índex o nivell de lectura al nostre país.
És tan així que, periòdicament, l'angoixa dels
responsables polítics es precipita en
campanyes de foment a la lectura, fins al
punt de fer-nos recordar que la diferència
amb el nostre germà el mico està justament
nostres

en
a

la nostra

la lectura.

capacitat i la nostra afecció per
Campanyes tan inútils com els

"dies mundials de"
que a part

o

les diades de Sant Jordi,

valor folklòric, poden
però és més
n'augmentin la lectura.

del

seu

incrementar la venda de llibres,
discutible que

El veritable foment de la lectura s'articula
al voltant de dos eixos: l'educació i la

dispo¬

nibilitat. Afortunadament avui l'educació és

obligatòria i universal fins als setze anys; és
en aquesta etapa de formació on s'han de
posar els mitjans tècnics, personals i econò¬
mics suficients per tal que la lectura es
converteixi

en un

hàbit i

una

necessitat. Al

mateix temps

cal facilitar, fer disponible
a partird'una àmplia i ben
de biblioteques públiques.

l'accésa la lectura
dotada

xarxa

Granollers

posada

en

rebre la construcció i la

funcionament de la Biblioteca de

Can Pedrals
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va

com un

dels esdeveniments cul-

turáis més

importants dels darrers

excel·lent

equipament públic

aquesta disponibilitat havien de

pel

cedir,

que

com

fa al material

Un

es posava a

l'abast de tota la ciutat. Aquesta
tant

anys.

per

disposició,
àmplies
consultar i

ser

al temps que aquest equipament

fos accessible als

seus

usuaris.

preocupació podem constatar
l'horari de la Biblioteca de Can Pedralsés

peculiar. Hi ha limitacions

en

les

vacances

escolars i el dissabte i el

diumenge resta
tancada. Potser cal adequar l'horari d'aquest
equipa ment a les necessitats dels seus usuaris
i no pas a les dels seus treballadors. Possi¬

passejable. Per això, s'ha
prolongar la plaça de Maluquer i Salvador
a través del carrer
d'Espi i Grau, que per altra
banda,

no

té cap sentit que sigui una via de

circulació amb cotxe. També seria interessant

ments

l'oportunitat que els tres equipa¬
pròxims. Escola de Música, Biblioteca

de Can Pedrals i Casa de Cultura Sant Francesc

formessin

unitat que,

possiblement,
n'enriquiria la utilització.
qualitat i la disponibilitat dels equipa¬
una

n'incrementaria i
La

ments culturals
en

públics, i les de la biblioteca
particular, són aspectes estratègics i de

futur. Un futur que

incert si considerem

l'augment de la disponibilitat suposi
càrrega econòmica important peró

no

sinó

reeordarque un equipamenteultu-

és, tan sols,

un

patrimoni

funció. I si

no

s'inaugura

una cosa que

que

hi ha

ha de complir la
recursos

seva

econòmics

suficients, que n'hi hauria d'haver

com

n'hi

ha per a

enllumenat, neteja, i altres serveis
bàsics, cal pensar en solucions alternatives.
En aquest sentit, el voluntariat, la prestació
social i la col·laboració amb entitats

poden

ser

alternatives

a

Un altre aspecte que

ser

de

una

ral

accés ha de

clar i fàcil; ha de ser

blement

llavors cal

seu

estudiar

Amb certa
que

és l'entorn urbanístic. El

cíviques

estudiar.

és necessari revisar
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discoteca

culturalment pot
com a

ser

normal que una

estigui oberta dissabtes i diumen¬

ges, mentre que una

biblioteca resta tancada.

Què és allò que

mai faria per diners? Suposo que vendre'm.
positiu, els nens i les seves reaccions. Negativament,

la venjança.

qualitats destacaria potser la constància i el fet d'intentar tenir sempre un

bon caràcter.

Què m'emociona? En sentit

Entre les

fa als defectes, sóe conscient que em manifesto bruscament
possiblement em falti intel·ligència.
Pel que

Respostes a Paco Monja, Revista del
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Vallès. 6 de juny de 1995

al primer contacte, i

Bibliografía cronològica de Rafael González Santos
Nota:

-

Recull d'articles i textos escrits

signats

com no, tant

o inspirats per Rafael González Santos. Tant si van
són
si
fets amb algú més o són fruit d'un dels col·lectius de què

formava part.
-

Es respecta

la signatura original:

Santos del Pozo
Rafa González
Rafael González Santos
Rafael González i Santos

DEL POZO, Santos. Breve historia de
"El Correo Catalán".

cial]. 4 de

gener

puente.

DEL POZO, Santos. Granollers: Malas condiciones

[Edición 2/Valles Espe¬

urbanisticas y sanitarias de los barrios Nor¬

de 1973,

un

te y

p. Ill i IV.

Charlet. "El Correo Catalán". [Edición 2/

Valles

DEL POZO, Santos. Canovelles: Poca atención
los ancianos. "El Correo Catalán".
Valles

Especial]. 9 de

març

[Edición 2/

de 1973,

DEL POZO, Santos. El TAC, un grupo que

p.

I.

ha dado

importancia teatral a Granollers. "El Correo
[Edición IjMaWés Especial]. 17 de

Catalán".

maig de 1973,

p.

1.
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Especial]. 7 de juny de 1973,

p.

I.

a

DEL POZO, Santos. Nuevas

perspectivas

c/ne-c/ubc/e/o/AC'EI Correo Catalán".

para el
[Edición

2A/allés Especial]. 25 d'oetubre de 1973, p. III.
DEL POZO, Santos. Colón, una zona distinta y

estratégica. "El Correo Catalán". [Edición 2/
Valles

Especial]. 7 de novembre de 1973,

p.

1.

GONZALEZ, R. BERMÚDEZ, R. Teatro experimen¬
tal portugués
en

DEL

II Cicle de Teatre Infantil gracias a

(subvencionado por el Estado)

Catalán".

diga al

público". "El Correo Catalán". [Edición 2/
Vallés

Especial], 24 de novembre de 1973,

p.

I i IV.

organizativa del TAC. "El Correo
[Edición 2/Vallés Especial]. 20 d'abril

de 1974, p.

1.

DEL POZO, Santos. Las dificultades del cine infan¬
til. "El Correo Catalán".

GONZÁLEZ, R. BERMÚDEZ, R. El
"Rosalia de Castro"

en

grupo

DEL

[Edición 2/

Especial]. 30 de novembre de 1973,

p.

los mi2/

nusválidos. "El Correo Catalán". [Edición

Correo Catalán".

DEL

març

POZO, Santos. Lluis Llaeh
15 de març

DEL

de 1974,
en

p.

p.

Granollers. Ayuda

DEL

I.

POZO, Santos. Ciclo de Teatro de Granollers.
"El Correo Catalán".

[Edición 2/Vallés Espe¬

cial]. 14 de novembre de 1974,

p.

I.

Granollers. "El
DEL POZO, Santos. Ill Cicle de Teatre.
por

11.

Correo

Expectación

el estreno deis Joglars. "El
Catalán". [Edición 2/Vallés Especial].

"La cena"

y

20 de novembre de 1974, p.

III.

industrial de Granollers. "El Correo

Catalán". [Edición
març

NI.

Correo Catalán".

I.

[Edición 2/Vallés Especial].

de 1974,

en

p.

la educación de los disminuidos. "El
[Edición 2/Vallés Especial]. 1

para

POZO, Santos. Extraordinario crecimiento de
una zona

POZO, Santos. Auxilia

d'octubre de 1974, p.

Especial]. 2 de

I.

[Edición 2/Valles Espe¬

cial]. 14 de novembre de 1974,

III.

DEL POZO, Santos. Auxilia: Cultura para

Valles

p.

POZO, Santos. Cielo de Teatro de Granollers.
"El Correo Catalán".

I.

campaña de alfabetización. "El Correo Cata¬
lán". [Edición 2/Vallés Especial]. 4 de desem¬

DEL

DEL

POZO, Santos. Granollers: Una frustrada

bre de 1973, p.

[Edición 2/Vallés Es¬

pecial]. 10 de maig de 1974,

gallego

el II Cicle de Teatre de

Granollers. "El Correo Catalan".
Valles

la impor¬

tante labor

el ciclo de Granollers. "El Teatro popular lo

será tanto más cuanto más enseñe y

POZO, Santos. Eloy empieza en Granollers el

de 1974,

p.

2/Vallés Especial]. 20 de

III.
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DEL

POZO, Santos. Canovelles ante

Vallés

un

futuro de

Correo Catalán". [Edición 2/
Especial]. 23 de novembre de 1974, p. 1.

ciudad perdida."í\

DEL POZO, Santos. La asociación cultural de Cano¬
velles

en

mareha. "El Correo Catalán".

2/Vallés Especial]. 7 de
DEL

enero

[Edición

de 1975, p. III.

POZO, Santos. El balonmano Granollers, ¿Un

pobre honrado «traicionado»

por el dinero ?
[Edición 2/Vaiiés Espe¬
de 1975, p. ill.

CINE CLUB INFANTIL Cinema Infantil

[La bella
durmiente]. "Granollers Comunitat Cristia¬

na". 30 d'octubre de 1976, any XXXVI, núm.

1307, p. 14.
CINE CLUB INFANTIL Blaneanieves. "Granollers

"El Correo Catalán".

ComunitatCristiana". 6 de novembre de 1976,

cial]. 7 de

any

enero

CINE CLUB INFANTIL DE GRANOLLERS. Cinema-

XXXVI, núm. 1308, pp. s/n [5 1 16 ].

CINE CLUB INFANTIL Cinema Infantil

[Gorgo].

Club Infantil. "Granollers Comunitat Cristia¬

"Granollers Comunitat Cristiana". 26 de fe¬

na". 5 setembre de 1976, any XXXVI, num.

brer de 1977, any XXXVII, núm. 1323, p. 6.

1302, p. 3 1 9.
CINE CLUB INFANTIL C/ne Club Infantil
CINE CLUB INFANTIL [No

signat]. Lucky Luke el

ma se

llama

Intrépido. "Granollers Comunitat Cristiana".

nitat Cristiana". 5 de març

25 de setembre de 1976, any

XXXVII, núm. 1324, p. 4.

XXXVI,

num.

1302, p. 6.
CINE CLUB INFANTIL El cine

de 1977,

any

GONZÁLEZ SANTOS, Rafael. C/ne///feroturo. "Bes¬
en

nuestra eludad.

PIppI se lo pasa Pipa. "Granollers Comunitat
Cristiana". 2 d'octubre de 1976, any XXXVI,
núm. 1303, p. 11.

tiari. Recull de llibres". Desembre de 1986,

Any 14, època 3', núm. 42,

GONZÁLEZ,

oro].

"Granollers Comunitat Crsitiana". 16 d'octubre
de 1976, any XXXVI, núm. 1305, p. 14.

[Melody]. "Grano¬

llers Comunitat Cristiana". 23 d'octubre de
1976, Any XXXVI, núm. 1306, p. 14.
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p.

1 i 2.

Rafael. Cultura I escola. La cultura un

concepte. "Casal
CINE CLUB INFANTIL El el ne [La Quimera del

CINE CLUB INFANTIL El cine

[El enig¬

Juggernaut]. "Granollers Comu¬

Informatiu. Butlletí

Informatiu del Casal del Mestre". Generfebrer de 1987, p.

s/n [4].

GONZÁLEZ SANTOS, Rafael [No signat]. Editorial.
"AC. Associació Cultural de Granollers".
de 1989, núm. 0, p. 5.

Maig

GONZÁLEZ SANTOS, Rafael [No signat]. Editorial.

GONZÁLEZ

I

ASSOCIACIÓ

SANTOS, Rafael.

L'ocupació de la

"AC. Associació Cultural de Granollers". Des¬

CULTURAL DE GRANOLLERS.

embre de 1989, num. 1, p. 5.

Sala Sant Francesc. "El 9 Nou". 20 de
novembre de 1992, any

GONZÁLEZ, Rafael. GAUSSA, Ricard. Activitats
pera les escoles. "AC. Associació Cultural de
Granollers". Desembre de 1989, núm. 1, p. 5.

IV, núm. 313,

p. 20.

[Bústia. Carta al director].
GONZÁLEZ SANTOS, Rafael [No signat]. Editorial.
"AC. Associació Cultural de Granollers".

AC. XVI Cicle de Teatre de Granollers. "AC.

Novembre de 1992, núm. 3, p. 5.

Associació Cultural de Granollers". Desembre

GONZÁLEZ, Rafael. La ciutat,

de 1989, núm. 1, p. 45-48.

veus.

GONZÁLEZ SANTOS, Rafael [No signat]. Editorial.

un

diàleg

a

moltes

"AC. Associació Cultural de Granollers".

Novembre de 1992, núm. 3, p. 7-13.

"AC. Associació Cultural de Granollers".

GONZÁLEZ SANTOS, Rafael. Escoles-Bressol

Desembre de 1989, núm. 1, p. 5.

GONZÁLEZ, Rafael. XVI Cicle de Teatre de Granollers.

municipals,

un

futur previsible. "El 9 nou". 8
núm. 398, p. 21.

d'octubre de 1993, any V,

"ACAssociacióCulturaldeGranollers". Desembre

-GONZÁLEZ SANTOS, Rafael. El Teatre,

de 1989, núm. 1, p. 51-53.

GONZÁLEZ SANTOS, Rafael. PÀMIES, Anna. Dossier

per

una

vida

continuar. "El 9 Nou". 14 de gener de

1994, any VI, núm. 425, p. 20.

les Escoles, de
l'Associació
escolars de la

GONZÁLEZ SANTOS, Rafael. Presentació.

Comarea del Vallès Oriental. Associació

d'activitats 1993". Granollers, 1994, p. 1.

explicatiu I informatiu
les activitats

per a

organitzades

per

Cultural de Granollers per a

Cultural de Granollers, Granollers, 31
desembre de 1989.

de

[Mecanografiat, 26 p.].

GONZÁLEZ SANTOS, Rafael. Presentació.

"Associació Cultural de Granollers. Memòria

[Extracte de l'article publicat

"El 9 Nou" el

GONZÁLEZ SANTOS, Rafael. Cultura i Societat

"Associació Cultural de Granollers. Memòria

Civil. "El 9 Nou". 12 de

d'activitats 1990". Granollers, 1991, p. 1.

núm. 458, p. 26.
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a

14-1-94].

maig de 1994,

any

VI,

GONZÁLEZ, Rafael. Els equipaments culturals,
una prioritat. "El 9 Nou". 15 de gener de
1996, any VII, num. 619, p. 13.

GONZÁLEZ, Rafael. Lectura, biblioteques i servei
públic. "El 9 Nou". 29 d'abril de 1996, any VIII,

Granollers". Associació Cultural de Granollers.

Granollers, maig de 1997, p. 5.

GONZÁLEZ, Rafael. HOMS, Montserrat. [Grup
Petits,peròciutadansde l'AC] Ciutat, cultura,
nen

i

nena.

"Lauro". Octubre de 1997, núm.

13, p. 68-73.

núm. 648, p. 11.

GONZÁLEZ, Rafael. Teatre Auditori Municipal. Un

GONZÁLEZ SANTOS, Rafael. Presentació.

aniversari. "El 9 Nou". 20 de setembre de

Assoeiació Cultural de Granollers. Memòria

1996, any VIII, núm. 685, p. 20.

d'activitats 1997. Granollers, 1998, p. 5.

GONZÁLEZ SANTOS, Rafael [No signat].
Presentació.

"Associació Cultural

Granollers. Memòria d'activitats

de

1995".

GONZÁLEZ SANTOS, Rafael. Presentació.
"Associació Cultural de Granollers. Memòria
d'activitats 1996". Granollers, 1997, p. 1-2.

GONZÁLEZ SANTOS, Rafael. Cine i literatura.
"Bestiari. Recull de llibres". Desembre de 1986,

14, època 3^ núm. 42,, p. 1

ACEDO, Concepció.

i 2.

GONZÁLEZ, Rafael. / si,

l'escola, hi vaig a peu?"í\ 9 Nou". 11
de 1997, any IX,

a

d'abril

núm. 742, pàg. 10.

GONZÁLEZ SANTOS, R. Presentació. "Ponèneies
1996.

Anuari

del

Centre d'Estudis de
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propi). Les
al·legories de CiU i el temps. "El 9 Nou". 26 de
juny de 1998, any X, núm. 862, p. 25. [Bústia.
Carta al

Granollers, 1996, p. 1.

any

GONZÁLEZ SANTOS, Rafael. (En

nom

director).

GONZÁLEZ, Rafael. Al voltant de la constitució.
"El 9 Nou". 12 de març de 1999, any XI, núm.
931, p. 20.

Jutge instructor: Josep Pujadas I Maspons. Alcalde de Granollers
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l'Àrea de Serveis i Via Pública.

Granollers, BM Granollers i Hemeroteca Municipal
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