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Una oportunitat per visitar Mollerussa 
La Fira de Sant Josep convida a una passejada pels seus estands, però també pels carrers de la  capital del Pla d’Urgell, que guarden joies com ara la capella
de Sant Isidori o la Casa Canal

Mollerussa encara manté l’estructura a

l’antiga vila closa al seu nucli històr ic.

Passejant pels seus carrers es poden

contemplar edificis destacats com

L’AMISTAT: Edifici polivalent que acull el

teatre del mateix nom amb programació

estable. L’edifici originari, que data de 1920,

va ser restaurat i estrenat al 2003.

CASA CANAL: Edifici de pedra de

l’enginyer Domènec Cardenal construït entre

1867 i el 1876 i que és seu de la Comunitat

de Regants del Canal d’Urgell.

CAPELLA DE SANT ISIDORI: Petita

capella de pedra del segle XVI, que acull la

imatge renaixentista feta d’alabastre del sant

votat de la ciutat. Actualment la capella està

sent restaurada.

CAN NIUBÓ: Edifici de començaments de

segle amb alguns elements modernistes i

que actualment és la seu del Consell

Comarcal del Pla d’Urgell.

MUSEU DE VESTITS DE PAPER: Exposició

dels vestits guanyadors del concurs que se

celebra anualment des de 1963 per Santa

Llúcia. Actualment té la seva seu provisional

a les Galeries Sant Jordi en espera de ser

ubicat en un futur en un edifici construït

annex al Teatre L’Amistat.

ESPAI CULTURAL DELS CANALS
D’URGELL: Aquest museu, ubicat a la Casa

Canal, repassa la història de la transformació

del territori gràcies a l’arribada del reg. Fou

inaugurat al març del 2003 pel l lavors

president de la Generalitat, Jordi Pujol.

I és que la ciutat té una llarga història. Els

seus orígens es remunten a un hostal o casa

de postes al camí ral de Barcelona a Lleida,

reglamentat ja en temps de Jaume I. Un altre

fet que demostra l’origen centenari del

municipi és la mort documentada del comte

Ermengol V a Mollerussa el 14 de setembre

del 1102 en el transcurs d’una batalla per

defensar la frontera de les incursions dels

musulmans.

Ara Mollerussa ja ha superat els tretze mil

habitants i manté una intensa activitat

cultural i associativa. Un dels actes més

destacats, a banda de la Fira de Sant Josep i

la resta d’activitats firals, és el Concurs

Nacional de Vestits de Paper, que enguany

se celebrarà el 15 de desembre.

L’Ajuntament de Mollerussa començarà demà

les obres de rehabilitació de Cal Duch amb

l’objectiu de destinar-lo a equipament cultural.

La primera part de les obres consistirà en la

neteja de l’espai i l’enderroc dels elements

decoratius complementaris o afegits que no

s’adeqüin al projecte de restauració de l’edifici

que s’està ultimant. Per tal de procedir a

aquestes obres, el consistori ja va habilitar una

par tida de 119.000 euros del pressupost

d’enguany que s’invertirà en aquests treballs de

neteja i en la posterior execució del projecte

definitiu.

El projecte, el redactat del qual és previst que

estigui enllestit la setmana vinent, preveu

convertir Cal Duch en un espai viu que estigui

obert des de primera hora del matí fins a última

hora del vespre. La previsió pel que fa a l’edifici

central és ubicar-hi a la planta baixa l’espai de

recepció i una sala de petit format per a actes

de representació o exposicions mentre que a al

primer pis seria l’espai destinat a les oficines del

departament de Cultura i Joventut i les golfes

s’habilitarien per ubicar-hi l’arxiu i espais

complementaris.

Pel que fa a l ’edif ici on hi havia els

apartaments, que té planta baixa i dos pisos, el

projecte preveu habilitar a la planta baixa una

sala d’exposicions i una sala polivalent. A la

primera planta s’ubicarien espais per a les

diferents entitats amb una sala equipada amb

diferents serveis de copisteria i informàtica i a la

segona planta s’habilitarien espais insonoritzats

perquè els diferents grups de música poguessin

fer assajos i es construir ia un estudi de

gravació. En aquesta segona planta també,

s’ubicaria un espai per a artistes i una sala

multimèdia.

La previsió és aquesta primera fase de neteja

estigui enllestida a finals d’abril per tal de poder

acollir ja activitat. La voluntat de l’Ajuntament és

que la Festa Major es pugui realitzar una

jornada de portes obertes amb l’objectiu de

donar a conèixer la ciutadania aquest edifici i la

rehabilitació que s’hi vol fer per tal de convertir-

lo en un equipament cultural dedicat a la

promoció de cultura, la creació i

l’associacionisme.

L’Ajuntament comença la
rehabilitació de Cal Duch per

dedicar-lo a equipament cultural
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� Pintades al mural del Correllengua
2006 de Tortosa. El Sindicat d’Estu-
diants dels Països Catalans denuncien les
pintades aparegudes en el mural que van
pintar els alumnes de l’IES Joaquim Bau
de Tortosa amb motiu del Correllengua

2006. «Pensem que aquest atac es deu al
seu contingut reivindicatiu i en defensa de
la llengua, i per tant ho considerem un
atac de l’espanyolisme», diuen els estu-
diants, que ja han refet el mural i l’han tor-
nat a deixar «en perfecte estat». / EL PUNT

� La programació estable
del Teatre Metropol de tar-
ragona continuarà avui
amb la representació de
l’obra Primera història
d’Esther (21.30 h), una de
les fites indiscutibles de
Salvador Espriu, a càrrec
del Teatre Nacional de Ca-
talunya i sota la direcció
d’Oriol Broggi, qui, a més
de la direcció, també n’as-
sumeix l’escenografia i el
so. El muntatge consta de
16 actors en escena.

Escrita el 1948, la Pri-
mera història d’Esther té
lloc a la població de Sine-
ra, mítica i recurrent loca-
lització d’Espriu, recrea-
ció de l’Arenys de Mar
dels records d’infància. La
deshumanització del po-
der, la vanitat i la família.
La Primera història d’Es-

ther ha tingut posades en
escena ja mítiques en la
història del teatre català a
càrrec de noms cabdals
com ara Jordi Sarsanedas,
Ricard Salvat o Lluís Pas-
qual.

El text destaca pel seu
extraordinari ús de la llen-
gua, en una mena d’home-
natge a un català alhora re-
finat i popular. En aquest
sentit, Primera història
d’Esther, considerada
com un dels cims de la lite-
ratura catalana de post-
guerra, esdevé monument
a la paraula.

Monòlegs còmics
D’altra banda, les entrades
per a l’espectacle Las no-
ches de Paramount Come-
dy, que es podrà veure al
Metropol demà dissabte
(21.30 h), ja estan exhauri-

des. L’origen d’aquest
muntatge es troba en la pe-
tita pantalla: el canal Para-
mount Comedy (dedicat
exclusivament a la comè-
dia, amb programes de
monòlegs, sèries, entre-
vistes i animació). Ara
l’espectacle ha iniciat una
gira amb els millors cò-
mics. A Tarragona, seran
Juan Diego, Ricardo Cas-
tella i Don Mauro els en-
carregats de buscar la ria-
lla del públic a través de
monòlegs que, a més de te-
nir una marcat caràcter cò-
mic, serveixen per refle-
xionar sobre diferents as-
pectes de la vida quotidia-
na. Cadascun dels tres cò-
mics elabora els seus pro-
pis guions a partir d’expe-
riències personals, a les
quals després els apliquen
dosis d’humor i ironia.

Oriol Broggi recrea al Metropol la
«Primera història d’Esther»

EL PUNT / Tarragona




