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Ajuntament de 
Camarles

EDICTE
Per acord de la Junta de Govern Lo-
cal, de data 13/12/2012, es va apro-
var inicialment el Pla de millora urba-
na PMU7 “La Granadella”, presentat
per la Sra. Núria Beltran Descarrega,
en tractar-se d’un Pla d’iniciativa pri-
vada.
L’esmentat Pla es sotmet a informació
pública, pel termini d’un mes. Durant
aquest termini es pot examinar tota la
documentació de l’expedient a les ofi-
cines de l’Ajuntament de Camarles, al
c/ Vint, núm. 20, de dilluns a diven-
dres de 9.00 h a 13.30 hores, i pre-
sentar les al·legacions que es consi-
derin oportunes.
Contra aquesta resolució, en tractar-
se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat, no procedeix la interposició
de cap tipus de recurs.

Camarles, 13 de desembre de 2012

L’alcalde
Joan Curto Querol

El dramaturg Pau Miró de-
buta com a autor de teatre
per a canalla. Ho fa amb
una peça que fusiona la
musicalitat de Xavier
Montsalvatge amb la d’Al-
bert Guinovart. De la mu-
sicalitat dissonant escrita
el 1966 es flueix fins a la
sonoritat harmònica i
cantable. Miró, que també
assumeix la direcció, com-
pleta el conte oníric d’Es-
pinàs amb un punt de con-
flicte per expressar la ne-
cessitat d’enfrontar-se a
les pors de fer-se gran. Mi-
ró fa un cant a la necessi-
tat d’estar temporalment
a la lluna per poder afron-
tar el dia a dia més terre-
nal. L’obra s’estrena avui a
la Sala Tallers del TNC i es

podrà veure fins al 6 de
gener. Tindrà la partici-
pació de Murtra Ensem-
ble, que s’integren en
l’obra com a membres de
la colla liderada pels nar-
radors/actors Ivan La-
banda i Xènia Reguant.

És un treball que va re-
bre la beca Jaume Casade-
mont i es va estrenar en el
Temporada Alta del 2011.
Il·lustra la primera part

del conte amb les il·lustra-
cions i animacions de Se-
bastià Serra i Jordi Caba.
Murtra Ensemble és una
formació que ja ha realit-
zat altres treballs musi-
cals en què s’hi incorpora
audiovisual, com, per ex-
emple Pere i el llop o El
carnaval dels animals.
Ara va encarregar a Miró i
Guinovart que prolon-
guessin els 20 minuts de
partitura per fer-ne un es-
pectacle (fins ara només
l’OBC l’havia representat
en format concert i narra-
dor). El resultat és un tre-
ball que atrapa la canalla
de 6 a 10 anys i que diver-
teix els pares. Miró alaba la
vessant pedagògica: Mont-
salvatge ensenyava els ins-
truments, Guinovart mos-
tra les figures musicals.
Un privilegi. ■

Retorn a la lluna
J.B.
BARCELONA

Pau Miró i Albert Guinovart presenten aquest nadal al Teatre Nacional el ‘Viatge
a la lluna’ que van escriure Josep Maria Espinàs i Xavier Montsalvatge l’any 1966

Els músics de Murtra Ensemble i, al davant, Labanda i Reguant ■ IGOR CORTADELLAS

El muntatge
atrapa canalla i 
pares, alhora
que ensenya
instruments i
figures musicals


