
Divendres, 4 de gener de 2013

NOU9 CULTURA EL 23

L’entitat de Granollers representa l’espectacle aquest divendres a Verges (Baix Empordà)

L’Esbart recupera ‘Aleatori’ per 
homenatjar Lluís Llach a casa seva

Granollers

EL 9 NOU

Unes 1.100 persones han 
visitat durant el mes de 
desembre la remodelació del 
Museu de Ciències Naturals, 
de Granollers. L’equipament, 
coincidint amb el seu 25è 
aniversari, ha ampliat fins 
a 2.055 metres quadrats la 
superfície del museu per 
millorar i ampliar les expo-
sicions, propostes pedagò-
giques i de recerca que s’hi 
ofereixen. La inauguració 
del nou espai es va fer l’1 de 
desembre passat.

Un dels elements claus 
d’aquesta gran afluència 
de gent, segons expliquen 
des del museu, han estat 

els dos caps de setmana de 
portes obertes –1,2,15 i 16 de 
desembre–, en els quals han 
aprofitat per visitar el nou 
espai més de 700 persones. 

El nou edifici està dedicat 
a la conservació, l’estudi i 
la divulgació. Per inaugurar 
l’espai, hi ha dues exposici-
ons temporals “Papallones, 
tota una vida” –fins al 5 de 
maig– i “Papallones” –fins 
al 3 de febrer– que mostren 
part dels 21.500 lepidòpters 
que conformen el fons del 
museu.

El nou espai connecta 
amb La Tela i ofereix una 
millora de qualitat perquè 
s’han pogut reestructurar 
les diverses dependències 
del museu. Amb l’amplia-

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

L’ampliació de La Tela, de més de 2.000 metres quadrats, es va inaugurar el passat 1 de desembre

ció de més de 2.000 metres 
quadrats, s’ha incorporat a 
la planta baixa el vestíbul de 
recepció, la sala d’exposici-
ons temporal i un espai per 

a infants. A la planta subter-
rània hi ha el vestíbul, la sala 
polivalent, el dipòsit general, 
el taller de preparació, recep-
ció, catalogació i magatzem 

i a la primera planta s’hi pot 
trobar la sala d’exposicions 
permanent, la biblioteca i el 
planetari, que de moment 
encara no està operatiu. 

Més de 1.000 persones 
visiten l’ampliació de La 
Tela, de Granollers, des 
que es va inaugurar
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L’Esbart Dansaire de Granollers va estrenar ‘Aleatori’ l’any 2008. Ara el porta a Verges

Granollers

Laia Coll

L’Esbart Dansaire de 
Granollers ha recuperat 
l’espectacle Aleatori, en 
homenatge a Lluís Llach, 
per portar-lo al poble natal 
del cantautor, Verges (Baix 
Empordà). L’entitat presen-
tarà aquest divendres, en una 
única representació a les 9 
del vespre, l’espectacle a Ver-
ges per donar el tret de sor-
tida a la festa major d’hivern 
del municipi. 

L’Esbart ha hagut de treba-
llar a contracorrent des del 
mes de setembre passat per 
recuperar Aleatori, estrenat 
el 2008 i portat en escena per 
última vegada fa més d’un 
any i mig. De les 25 persones 
que van estrenar l’espectacle, 
amb el director i coreògraf 
Carles Morales al capdavant, 
12 són noves. Això ha impli-
cat un canvi de repartiment i 
refrescar en alguns aspectes 
la música de Llach per poder-
la transmetre a tots els com-
ponents i plasmar-la posteri-
orment en la interpretació, 
que té un pes molt important 
a l’espectacle. A banda, però, 
no hi ha hagut canvis signifi-
catius, tret d’alguna millora 
tècnica. 

“L’esforç val la pena. Estem 
molt contents de portar 
l’espectacle a Verges”, diu 
Carles Masjoan, president de 

l’entitat. “Juguem en camp 
contrari. A vegades dèiem, 
en broma, que és l’únic lloc 
on ens poden xiular. També 
és cert, però, que ens poden 
aplaudir com no ens han 
aplaudit enlloc”, comenta 
Masjoan. En tot cas, l’espec-
tacle està a punt per reviure 
algunes de les cançons més 
transcendentals del cantau-
tor, que hi podria ser present 
aquest divendres. “Ens agra-
daria molt que vingués, ens 
faria molta il·lusió, però si 

ve, que ens ho diguin al final. 
Ens crearia respecte, però en 
tot cas voldríem que vingués, 
ho veiés i després poder-ne 
parlar”. 

L’espectacle posa punt i 
final amb Campanades a 
mort, “un cant a l’esperança 
més que necessari i sobretot 
perquè la gent cregui en 
l’esperança i que tenim futur 
com a país”, diu Masjoan, que 
explica que cada cop que es 
porta un espectacle a escena 
en català o en homenatge a 

algú de la terra s’està reivin-
dicant la cultura catalana.

L’Esbart va portar a escena 
Aleatori l’any 2008, coin-
cidint amb la retirada dels 
escenaris de Llach. L’especta-
cle va ser un repte per a l’en-
titat de Granollers perquè 
comprenia una evolució més 
enllà de la tècnica tradicio-
nal i, a banda, implicava un 
gran treball interpretatiu per 
plasmar els sentiments de les 
cançons de Llach, i asseguren 
que els va fer créixer molt. 

Sant Celoni continua  
la promoció de la 
música amateur i 
semiprofessional
Sant Celoni

L’Ajuntament de Sant Celoni 
aposta un any més per la pro-
moció de la música amateur 
i semiprofessional del Baix 
Montseny amb la convoca-
tòria del Sessions’n’sona, 
que oferirà als grups inscrits 
tocar a la sala petita de l’Ate-
neu en una programació que 
s’oferirà els dissabtes, i la 
sisena edició del Sant Celoni 
Sona!, en el qual un jurat, 
format per persones vincu-
lades al món de la música, 
seleccionarà quatre grups per 
participar a la final del 23 de 
març. El premi per al guanya-
dor consistirà en l’enregistra-
ment, masterització i edició 
d’un EP. Les inscripcions pels 
dos programes comencen la 
propera setmana. 

Teatre de Ponent 
presenta aquest 
divendres un 
espectacle de titelles
Granollers

La companyia L’Estenedor 
Teatre de Titelles presenta 
aquest divendres a les 6 de 
la tarda l’espectacle Tutti 
Colori al Teatre de Ponent, 
de Granollers. El muntatge 
és amb titelles i està pensant 
per a nens i nenes a partir 
de 3 anys, que veuran com 
els habitants d’un poble trist 
i gris decideixen marxar a 
recórrer el món per portar 
alegria a les seves vides. Els 
viatges els faran a peu, amb 
bicicleta, amb barca i amb 
avió.


