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Joan Fontcuberta va exposar al gener a Roca Umbert

Granollers

EL 9 NOU

El reconegut fotògraf Joan 
Fontcuberta, veí de la Roca 
del Vallès, establirà en els 
propers dies el seu estudi  
professional en una de les 
naus de Roca Umbert Fàbrica 
de les Arts de Granollers.

El fet d’instal·lar-se a la 
fàbrica, permetrà a Fontcu-
berta entrar en una dinàmica 
de treball compartida amb 
altres artistes residents a 
Roca Umbert, a més de poder 
utilitzar els serveis del Cen-
tre Audiovisual i de l’Espai 
d’Arts. L’artista visual té la 
voluntat de desenvolupar 
programes adreçats a la 
ciutadania que afavoreixin 

la cohesió social a través de 
l’art i la imatge.

Artista, crític i professor, 
Fontcuberta té una trajectò-
ria professional de més de 
40 anys, al llarg de la qual 
ha rebut premis nacionals 
i internacionals tant per la 
seva obra, molt prolífica, 
com pel seu paper determi-
nant en la cultura fotogràfica 
contemporània. També té 
una tasca al darrere com a 
assagista, editor, comissari i 
promotor cultural.

El mes de gener passat, el 
fotògraf va exposar, precisa-
ment, a Roca Umbert. Hi va 
presentar la mostra “A través 
del mirall. Joan Fontcuber-
ta”, que aplega dues parts 
del projecte d’investigació 

Ángel Corella 
porta el Barcelona 
Ballet al TAG

Granollers

El Teatre Auditori de 
Granollers acull per primera 
vegada, aquest diumenge, 
una actuació del Barcelona 
Ballet, dirigit per Ángel 
Corella. L’espectacle de dan-
sa inclou un programa mixt 
compost per Suite de Baya-
dera, Facing the Light i Sus-
pended in Time. Són una sèrie 
de coreografies inspirades en 
les grans emocions univer-
sals, executades en un con-
text intimista, ple de matisos 
i reflexions sobre l’amor, la 
soledat o la llibertat. Ángel 
Corella té una llarga trajec-
tòria professional dedicada a 
la dansa al darrere. Ha estat 
guardonat pel seu treball 
en incomptables ocasions i 
des de l’any  2008 dirigeix el 
Corella Ballet, ara Barcelona 
Ballet. A més, continua col-
laborant com a estrella convi-
dada en diverses formacions. 
L’actuació començarà a les 
7 de la tarda, però a 2/4 de 5 
de la tarda es farà un assaig 
obert de la companyia. 

David Mengual Free 
Spirits Big Band, al 
Festival Jazz Granollers

Granollers

El 23è Festival de Jazz de 
Granollers continua aquest 
divendres amb l’actuació de 
David Mengual Free Spirits 
Big Band, que presentarà Men-
ta, diari sonor. Es tracta d’una 
antologia de poemes de David 
Castillo que Mengual va musi-
car el 2005 i que es va editar 
en un disc en què la banda 
portava per nom Free Spirits 
500mg. Aquesta formació és, 
doncs, l’origen de l’actual Big 
Band. El concert començarà a 
les 10 del vespre al Casino, i al 
final es farà una jam session. 

Enric Montsant, 
al Tradicionàrius
Granollers

El músic Enric Montsant, de 
Granollers, actuarà aquest 
divendres a partir de les 11 
del vespre al festival Tradi-
cionàrius de Barcelona. Ho 
farà acompanyat de l’Or-
questrina de l’Encant, amb 
Gerard Alís, per presentar 
Ball d’envelat amb un polsim 
de toc tecno.

El Cor Infantil presenta 
‘V-E-U-S!’ a Parets
Parets del Vallès

El Cor Infantil Amics de la 
Unió de Granollers presen-
ta aquest diumenge el seu 
últim espectacle, V-E-U-S! al 
teatre Can Rajoler de Parets 
a 2/4 de 7 de la tarda. En 
aquesta producció s’uneixen 
la música i el teatre.
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Lluís Noguera, a l’entrada de Cosmocaixa de Barcelona, aquest dimecres a la tarda

ment de Granollers com a 
director de Cultura i com a 
coordinador general de Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts, 
està satisfet del pas que ha 
fet i que el torna a l’Obra 
Social, on havia començat a 
treballar de jove: “Han estat 
etapes diferents. L’etapa 
política es va acabar i jo sem-
pre havia dit que tornaria. 
I tenir una responsabilitat 
com aquesta en el projecte 
de l’Obra Social és engresca-
dor”.

La feina de Lluís Noguera 
al capdavant de Cosmocaixa 
és purament de gestió, ja que 

de les qüestions científiques 
i de funcionament diari de 
la instal·lació que ha de tenir 
un museu com aquest se 
n’encarrega un equip cien-
tífic i un grup d’experts en 
exposicions. El pas de la res-
ponsabilitat pública a la pri-
vada no ha estat un problema 
per al director del museu de 
ciències, “tot i que hi ha dife-
rències en adaptabilitat i agi-
litat. La maquinària pública 
és més encarcarada, però els 
controls diria que són igual o 
més rigorosos”.

Noguera destaca que el 
museu és de referència 

estatal i fins i tot de més 
enllà per la seva manera de 
presentar-se: “Ha aportat 
el concepte de museografia 
interactiva, el “Toca toca!”, el 
“Prohibit no tocar!...” I hem 
sabut passar de la contem-
plació a la participació. Dels 
tallers explicatius es va pas-
sar als tallers demostratius, i 
ara, als tallers participatius”.

En èpoques de retallades 
com les actuals, Cosmocaixa i 
tota l’Obra Social de La Caixa 
manté els pressupostos: “És 
una forma de retornar a la 
societat els guanys de l’en-
titat”. 

De 2006 a 2010, Noguera va ser secretari general de Cultura de la Generalitat

El garriguenc Lluís Noguera, 
nou director de Cosmocaixa
La Garriga / Barcelona

J.M.

Després de quatre anys al 
govern de la Generalitat i 
dos més de la seva tornada a 
La Caixa, el garriguenc Lluís 
Noguera és des de fa poques 
setmanes el nou director de 
Cosmocaixa, el referent dels 
museus de ciències de l’Es-
tat, vinculat a l’Obra Social 
de La Caixa. Cosmocaixa té 
un pressupost anual de 500 
milions d’euros i l’any 2012 
va tenir 830.000 visitants, 
entre els quals 170.000 esco-
lars. 

Noguera, llicenciat en Filo-
sofia i amb màsters de Gestió 
Cultural i Gestió Pública, va 
incorporar-se de nou a l’Obra 
Social d’aquesta entitat ban-
cària a principis de 2011. En 
aquell moment havia acabat 
la seva vinculació amb el 
govern de la Generalitat, on 
havia ocupat durant quatre 
anys la Secretaria general de 
Cultura i Mitjans de Comu-
nicació al costat del conseller 
de Cultura, Joan Manuel 
Tresserras, d’ERC. Durant els 
dos anys de treball a l’Obra 
Social ha estat subdirector 
de l’Àrea de Ciència, Inves-
tigació i Medi Ambient, un 
càrrec que manté i que com-
pagina amb la direcció del 
museu Cosmocaixa.  

Noguera, que abans d’in-
corporar-se al Departament 
de Cultura de la Generalitat 
havia treballat a l’Ajunta-

El fotògraf Joan Fontcuberta 
tindrà el seu estudi professional 
a Roca Umbert de Granollers

“Reflectogrames”.
Per a Roca Umbert Fàbrica 

de les Arts, aquesta incorpo-
ració representa sumar al seu 
projecte un professional de 

gran recorregut i prestigi, i 
es referma com a viver d’acti-
vitat creativa i espai d’inter-
canvi entre els artistes i les 
empreses residents.


