
Un Sant Jordi diferent Galileo a l´Ateneu
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Gira i gira sense parar la roda del temps i el calendari s’atura 
només durant vint-i-quatre hores –que passen molt de pressa- 

damunt la data d’avui: 23 d’abril. I això vol dir que avui és de nou 
Sant Jordi:  un dia especial que té gust de festa grossa,  color i olor 
de rosa i tacte suau de tantes i tantes pàgines de llibre que ens 
esperen per fer-nos conèixer i descobrir una immensitat inacaba-
ble d’històries apassionants. Però el calendari –innocent com és- es 
pensa que cada 23 d’abril és igual a l’anterior i això tots sabem que 
no és veritat perquè cada dia és diferent i perquè aquest Sant Jordi 
és per a nosaltres ben especial. Aquest any, per celebrar tal i com 
es mereix aquesta festa, tot l’alumnat i el professorat del  Galileo  
hem vingut per primera vegada a l’Ateneu per gaudir tots plegats 
durant una bona estona de totes les roses que ens regalaran des de 
l’escenari  en forma de músiques, paraules, balls, curts i altres olo-
roses sorpreses. I també diem que aquest és un Sant Jordi diferent 
perquè aquest any el Sant Jordi que ens acompanya al cartell i en 

aquest programa és –no ens ho negareu pas- ben peculiar, oi?

  L’espectacle és a punt de començar. Per favor, desconnecteu i guar-
deu ben guardats els vostres mòbils i deixeu-vos endur per tot allò 
que veureu i sentireu damunt l’escenari. Aplaudiu amb ganes com 
si cada aplaudiment fos una rosa que regaleu. I també és important 
que guardeu algun aplaudiment –com si fos una rosa ben verme-
lla- per tot el professorat que ha dedicat hores, energies i il·lusió en 
aquests moments difícils d’incerteses i de retallades perquè aques-
ta festa d’avui fos una realitat. I, en fi, també hem de guardar una 
de les roses més boniques per a tota la gent de l’Ateneu Popular 
de Nou Barris que ens han cedit aquest teatre –un dels escenaris 
de referència del paisatge cultural del barri,  de la ciutat i del país- 

perquè la festa sigui memorable. 

  Bon Sant Jordi i/o Santa Jordina per a tothom!
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