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Oh Granollers!
Oh Granollers! és un documental rea-
litzat per la productora Elan Diert Coo-
perativa de Films, el 1972. La pel·lícula 
original filmada en 8 mm. va ser con-
servada per Lambert Botey, que en va 
fer donació el 2011 a l’Ajuntament de 
Granollers. El film forma part del Fons 
Cineclub Associació Cultural de l’Arxiu 
Municipal de Granollers. Per facilitar-
ne la difusió i preservar-lo, el 2011 va 
ser digitalitzat i el 2013 s’ha editat per 
incorporar-hi una presentació breu, el 
context i els crèdits de la producció.
Oh Granollers! és una de les produc-
cions del que va ser Elan Diert Coopera-
tiva de Films, que als voltants dels anys 
setanta va produir força pel·lícules. Els 
membres d’aquesta cooperativa n’eren 
també del Cineclub de l’Associació Cul-
tural de Granollers. Animats, no tan sols 
per veure i comentar pel·lícules, varen 
decidir filmar-les.
Elan Diert Cooperativa de Films va 
obtenir, l’any 1972, el premi Pedra de 
l’Encant, dins del Premi Ramon Dagà, 
organitzat per l’Associació Cultural. 
L’esmentada cooperativa va presentar 
tres films: Oh Granollers!, Setze trenta-
dos, de Lambert Botey i Què fer? de 
Jordi Pagès. L’import del premi es va 
destinar a la compra d’un projector de 
super-8 mm. 

Sinopsi:
El film, rodat tan sols en un matí, ex-
plica el que veu un jove que travessa 
Granollers de sud a nord. Descobreix 
una ciutat que no li acaba de convèncer 
del tot, com un cartell en castellà que en 
tapa un en català. Inicia el seu trajec-
te a prop del passeig Colom i carretera 
amunt passa per la plaça de la Corona, 
fins arribar a Can Mònic. A través de la 
seva mirada podem descobrir com era 
la nostra ciutat fa poc més de quaranta 
anys.

Oh Granollers!

Pel·lícula original filmada en 8 mm.
Direcció: Jordi Mauri, 1972
Guió: Pere Illa i Jordi Mauri
Muntatge i fotografia: Lambert Botey
Càmera: Arian Botey
Disseny gràfic dels crèdits: Jordi Gorchs
Producció analògica: Diremail, 1972, b/n, so, 8’ 54’’ de durada
Producció digital: Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers, 2013

Els films de l’Arxiu Municipal de Granollers


