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L’espectacle, presentat al Teatre Auditori, estava construït a partir de 19 cançons del cantautor

L’Esbart dansa amb música de Llach 

Granollers

Oriol Fernández

Música de protesta de Lluís 
Llach, dansa popular, ballet 
clàssic, balls de saló i un 
espectacle audiovisual molt 
ben treballat són els ingredi-
ents que formen Aleatori, la 
darrera proposta de l’Esbart 
Dansaire de Granollers. L’en-
titat, que va rebre la medalla 
de la ciutat el 2007, va pre-
sentar aquesta proposta el 
dissabte davant d’un Teatre 
Auditori gairebé ple. Vint-i-
vuit balladors que evolucio-
nen més enllà de la tècnica 
tradicional (punts plans, 
galops, quadrilles, etc.).

L’esbart va construir el 
seu espectacle a partir de 
19 cançons de Lluís Llach, 
un homenatge al cantautor 
de Verges que guanya en 
contundència i emotivitat a 
mesura que avança. La posa-
da en escena i una actitud 
teatral molt ben treballades 
van ser els factors clau de la 
nit. Però no els únics. Durant 
l’espectacle es va veure una 
potent caracterització, un 
total de 135 vestits diferents 
dalt de l’escenari, en un 
espectacle ple de color i emo-
cions. Es va poder veure un 
vaixell de Viatge a Ítaca, una 
espinosa Corrandes d’exili, 
un autèntic mercat ambu-
lant que anava Del mercat a 
la plaça i uns ballarins que 
buscaven La casa que vull i 
Vinyes verdes vora el mar. 
Però va ser la revolució a la 
granja de La gallineta i En 

Quítero els que van marcar 
un punt d’inflexió còmic que 
va tenir molt bona acceptació 
entre el públic per la seva 
expressivitat còmica i teatral.

També hi va haver lloc per 
a les balades dintre d’aquest 
espectacle que combina a la 
perfecció les emocions. Llach 
va explicar la seva relació 
amb el públic amb Un amor 
particular i l’Esbart la va 
saber transformar en dansa. 
Carles Morales, el coreògraf 
de l’entitat, es va enfundar el 

vestit de ball i va sorprendre 
el públic amb la capacitat 
lírica de Com un arbre nu 
amb una dansa molt sòbria i 
treballada. 

L’actitud teatral 
dels balladors va 
ser clau

Però el punt més emotiu 
de la nit va arribar amb Cam-
panades a morts. Una cançó 

plena de sentiments que es 
basa en uns fets reals. El tres 
de març del 1976, cinc tre-
balladors van ser assassinats 
durant una assemblea que 
es va celebrar en una esglé-
sia. L’espectacle de l’Esbart 
combina un joc de colors que 
va passant del negre fins al 
blanc, passant pel vermell, 
per acabar d’una manera que 
de ben segur va sorprendre 
el públic. La cirereta final 
per a la nova gran producció 
de l’Esbart dansaire. 

L’escultor Lluís Barbosa 
tanca una etapa amb la 
publicació d’un llibre
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Lluís Barbosa va presentar el llibre, dijous a La Gralla

Granollers

EL 9 NOU

Lluís Barbosa ha decidit 
tancar una etapa en la seva 
trajectòria artística per 
obrir-se a nous horitzons. 
D’aquesta voluntat de fer un 
punt i apart ha sorgit Escul-
turas, ópera ómnia, un llibre 
sobre la seva obra, editat per 
l’Ajuntament de Montcada i 
Reixac, municipi on viu l’ar-
tista, que també és professor 
a l’Escola Municipal de Tre-
ball des de fa uns 30 anys. 
“El llibre recull tota la meva 
trajectòria fins al moment 
actual. Parla de la meva obra, 
que sempre ha estat relacio-
nada amb la meva vida”, va 
explicar Barbosa dijous a La 
Gralla, on va presentar el lli-
bre, que ha volgut dedicar al 
seu pare. “Ell és el que em va 

introduir, quan era petit, en 
el món de la fusta”, va recor-
dar Barbosa. Precisament, la 
fusta és el material amb el 
qual ha treballat més l’artista 
al llarg de la seva trajectòria, 
tot i que en ocasions també 
ha utilitzat la resina i el fer-
ro. 

Un alumne seu durant 10 
anys, el col·leccionista d’art 
Josep Blanch, també va voler 
destacar la passió de Barbosa 
per la fusta des de petit. “Era 
fill d’un fuster d’Extremadu-
ra i de seguida va aprendre 
el més bàsic per treballar la 
fusta. És fonamental tenir 
intuïció i pràctica per moure 
les eines, fa falta el cap per 
saber què es vol”, va apuntar 
Blanch. Per a ell és bàsic que 
un artista aglutini les mans, 
el cap i el cor. “Després serà 
un creador, és a dir, una 

persona que pensa i fa coses 
noves. Poden ser millors o 
pitjors, però són seves. Tenen 
una personalitat”, va afir-
mar. Blanch considera que 
un d’aquests artistes amb 

personalitat pròpia és Lluís 
Barbosa. “Ha esdevingut un 
artista amb personalitat, que 
ha sobrepassat la mitjana”, 
va dir. 

El llibre, que es pot com-

prar a La Gralla, inclou textos 
del crític d’art Joan Sala Vila 
i del mateix Barbosa, a més 
de fotografies de diversos 
autors com Joan Cortés o 
Oriol Coma.

Quim Torra 
presenta una 
ponència sobre el 
periodista Manuel 
Fontdevila

Granollers

EL 9 NOU

El Centre d’Estudis de 
Granollers presenta aquest 
dimecres la tercera ponència 
de l’any, titulada “Manuel 
Fontdevila (Granollers, 1887-
Buenos Aires, 1957). El peri-
odisme perdut d’un homenot 
excepcional”. Amb aquest tre-
ball, el seu autor, Quim Torra, 
ha volgut recuperar la figura 
d’un granollerí il·lustre, un 
escriptor i un  periodista a 
qui els seus conciutadans van 
conèixer com “el cònsol de 
Granollers a Madrid”. Fontde-
vila va ser un dels millors 
periodistes de la seva genera-
ció. Va col·laborar a Papitu i 
La Publicitat, i durant 12 anys 
va ser director de El Heraldo 
de Madrid. A més, va ser amic 
de Josep Maria de Sagarra, 
Josep Maria Planes o Eugeni 
Xammar, a més de Corpus 
Barga, Chaves Nogales o Julio 
Camba.

Aquest no és el primer tre-
ball que Quim Torra (Blanes, 
1962) fa d’algun granollerí o 
vallesà. Fa poc va recuperar la 
figura de Miquel Joseph amb 
l’obra El bibliobús de la Lli-
bertat (2008) i ha publicat la 
biografia d’Eugeni Xammar 
Periodisme? Permeti! La vida i 
els articles d’Eugeni Xammar 
(2008). La presentació de la 
nova ponència es farà a les 
vuit del vespre al Museu.
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La posada en escena i l’actitud teatral dels balladors va convèncer el públic assistent a l’espectacle


