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● Els carnívors garrotxins,
la immigració andalusa i
les reflexions artístiques
multidisciplinàries són els
temes dels treballs dels
guanyadors de les beques
Ciutat d’Olot lliurades ahir.
La d’investigació en cièn-
cies naturals ha estat per a
Caracterització de la co-
munitat de carnívors de
l’Alta Garrotxa mitjançat
parany fotogràfic, de Sal-
vador Salvador; la de cièn-

cies socials i humanes Er-
nest Lluc ha estat per a Bit-
llets d’anada: assenta-
ment de la immigració an-
dalusa a Olot (1950-
1975), de Xavier Casade-
mont; la Comissariat ha es-
tat per a One off/ Fuera de
serie, de Desirée Vidal; i
les tres d’arts visuals, per a
Les imatges (trucs que
surten malament), d’Iñaki
Álvarez; Albazaj, d’Anto-
ni Serra; i Turisme ràpid,
de Marc Larré.

JORDI CASAS / Olot

Lliuren les beques Ciutat
d’Olot d’aquest any

Els guanyadors de les beques i dos regidors. / J.C.

● Lloret de Mar / Arbúcies. El govern de la Generalitat va
aprovar ahir inversions en dos equipaments culturals
de la comarca de la Selva: concretament, es destina-
ran 455.000 euros a la construcció del nou teatre mu-
nicipal de Lloret de Mar i 450.000 euros a la rehabili-
tació de les Naus Ayats d’Arbúcies com a futur cen-
tre d’arts escèniques d’aquest municipi (foto).
Aquestes naus, on es construïen autocars de l’empre-
sa Ayats, es rehabilitaran per convertir-se en naus es-
cèniques, amb una caixa teatral, una sala polivalent i
locals d’assaig per a músics, entre altres espais. Les
dues naus sumen prop de 2.000 metres quadrats de
superfície. Ja s’ha executat una primera fase de les
obres (preparació, neteja i condicionament de les
naus), per import de 253.000 euros, i ja hi ha una se-
gona fase en procés de licitació. Pel que fa al nou tea-
tre de Lloret, tindrà una superfície útil de prop de
2.000 metres quadrats, repartits entre una sala amb
unes 400 butaques, sales d’assaig, etc. / EL PUNT

Més imatges virtuals dels dos projectes selvatans
d’equipaments escènics, a www.elpunt.cat�

LLORET DE MAR / ARBÚCIES
La Generalitat destina 455.000 euros al teatre
de Lloret i 450.000 euros a les Naus Ayats
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● Mataró. La Federació Sardanista de Catalunya va
lliurar diumenge els Premis Sardana a Mataró, com a
Ciutat Pubilla. Entre els premiats hi havia Joan Vidal
i Gayolà, la cobla Montgrins, la cobla Selvatana,
Montserrat Juvanteny, Carles Coll i Francesc Cassú i
l’Agrupació Sardanista Costa Brava. / X.C.

MATARÓ
Premis de la Federació Sardanista 2009

Encuriosit amb l’inframón
marítim, Alexandre el
Gran es va erigir en el pri-
mer explorador del fons
del mar en submergir-se,
l’any 325 aC, en una cam-
pana de vidre que emma-
gatzemava l’aire. Alexan-
dre el Gran va explicar que
dins del mar hi havia di-
monis amb ales negres i
monstres fantàstics.

Fantasies al marge, Ale-
xandre el Gran és gairebé
una excepció, ja que pràc-
ticament tots els aventu-
rers del fons del mar ante-
riors a Monturiol no van
poder explicar mai les se-
ves experiències subaquà-
tiques perquè els seus gi-
nys submarins es van en-
fonsar o van implosionar
tràgicament. La diferència
entre ell, Monturiol, i tots
els altres, és que ell sabia
què era, i sobretot què no
era, un submarí. I era, és,
això: «La resolució del
problema de la navegació

submarina consisteix en la
construcció d’un aparell
que sigui capaç de descen-
dir dins la mar, d’aturar-se
on vulgui, de moure’s en
totes direccions, de tornar
a la superfície i navegar-
hi; que pugui estar indefi-
nidament submergit sense
que estigui en comunica-
ció amb l’atmosfera.» Ai-
xí ho va escriure Montu-
riol en el seu Assaig sobre
l’art de navegar per des-

sota l’aigua, un llibre que
no es va publicar fins al
cap de sis anys de la seva
mort i dos anys abans que
Jules Verne escrivís Vint
mil llegües de viatge sub-
marí amb, atenció!, un
submarí exactament igual
que el que va inventar
Monturiol, l’Ictineu.

L’Ictineu va marcar un
abans d’aventures subma-
rines aïllades i poc rigoro-
ses i un després d’avenços

tècnics que Monturiol no
va poder assaborir més en-
llà del seu indiscutible èxit
personal. Un després que
arriba fins als nostres dies i
que no es pot entendre sen-
se l’Ictineu, tal com s’en-
carrega de demostrar l’ex-
posició Immersió! Montu-
riol i la conquesta del fons
del mar, que es podrà visi-
tar al Museu Marítim fins
al 30 de maig.

Rere la tesi de l’exposi-
ció, hi ha el comissari Joan
Antoni Forès, per a qui és
important subratllar que
en l’ambició científica de
Monturiol –que no era en-
ginyer– no hi havia cap
pretensió de glòria perso-
nal, sinó «l’ideal d’una so-
cietat millor.» De fet,
Monturiol va decidir in-
ventar el submarí per aju-
dar els recol·lectors de co-
rall de Cadaqués.

Més informació, a
www.elpunt.cat�

L’Ictineu torna a Barcelona
El Museu Marítim obre la mostra sobre Monturiol que s’afegeix a la de Figueres

L’Ictineu III, en l’exposició del Museu Marítim. / ANDREU PUIG

● El 28 de juny del 1859, Narcís
Monturiol resolia una vella aspiració,
no només seva sinó de la humanitat
sencera: descendir per les profundi-

MARIA PALAU / Barcelona tats marines dins d’un submarí. El pri-
mer avarament de l’Ictineu al port de
Barcelona compleix 150 anys. Des-
prés que dissabte s’inaugurés al Mu-
seu de l’Empordà una exposició que

traça un recorregut per l’apassionant
biografia de Monturiol, ahir es va in-
augurar al Museu Marítim de Barce-
lona una exposició que acota el geni
científic de Monturiol.


