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El pati de butaques i el ves-
tíbul del Teatre Municipal
de Banyoles han estat ob-
jecte d’unes millores, les
primeres de certa enver-
gadura que s’han fet mai
en aquesta instal·lació, in-

augurada el 1995. Els tre-
balls, pressupostats en
70.000 euros (finançats
íntegrament per l’Ajunta-
ment), han consistit a en-
tapissar de nou les 249 bu-
taques de la sala i la reno-
vació del paviment –tant
del pati de butaques com
del vestíbul–, que ara és

d’un linòleum més adhe-
rent al calçat. La catifa del
vestíbul també ha estat
substituïda.

L’Ajuntament ha anun-
ciat que properament can-
viarà els seients alçadors
que usa la mainada per
uns models més còmodes.
Fins ara, les úniques obres

que s’havien fet al Teatre
Municipal havien consis-
tit en la retirada del bar
que hi havia al vestíbul,
l’any 2005.

El Teatre Municipal de
Banyoles es va estrenar el
març del 1995 i al cap
d’uns dies el va inaugurar
l’aleshores ministra de
Cultura, Carmen Alborch.
Va costar 78 milions de
pessetes (uns 470.000 eu-
ros), que es van pagar amb
recursos de la subseu
olímpica Banyoles
1992. ■
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Les primeres millores al
teatre de Banyoles
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El pati de butaques del Teatre Municipal de Banyoles, la
setmana passada ■ R. E.

El mar és un excel·lent
transmissor de cultures:
d’un continent a l’altre hi
viatgen mercaderies exò-
tiques, coneixements pre-
ciosos, llengües afins o es-
tranyes, i també sons i
danses. La influència de la
cultura mediterrània ha
travessat les seves aigües
naturals fins a banyar les
costes de l’Atlàntic i plan-
tar en una terra àrida i du-
ra com la de l’Alentejo por-
tuguès algunes de les se-
ves arrels més genuïnes.
Resseguint aquest vincle
antic i sovint negligit, la
novena edició de les Tro-
bades de Música Mediter-
rània, impulsades pel Mu-
seu de la Mediterrània de
Torroella de Montgrí, esta-
rà dedicada justament a
les cançons i els balls de
l’Alentejo. La cita, que tin-
drà lloc el cap de setmana
del 2 al 4 de maig, convida
a descobrir el potent i es-
pectacular cant polifònic
d’aquesta regió, candidat
a patrimoni cultural im-
material de la Unesco, se-
gons recorda el director
del museu de Torroella,
Gerard Cruset, i la seva ri-
ca varietat de balls tradi-
cionals. Terra de campe-
rols endurits per la misè-
ria, que José Saramago va

honorar a la novel·la Le-
vantado do chão, al vol-
tant de la música de l’Alen-
tejo les jornades pretenen
donar a conèixer també
un lloc on la gent encara
no té pressa i s’aferra amb
devoció a les seves tradi-
cions. Per alguna raó, afe-
geix Cruset, diuen que “la
gent de l’Alentejo és la més
musical de tot Portugal”.

La inauguració de les
jornades serà el divendres
2 de maig amb un concert
de la cantant Névoa acom-
panyada de Vicenç Solso-
na a La Sala. Les trobades,
però, s’organitzen al vol-
tant de dos tallers formati-

us de dotze hores de dura-
da cada un, un de cançó i
polifonia, que impartirà
Pedro Mestre, fundador
de diverses formacions
d’arrel i constructor i so-
nador de viola campani-
ça, un instrument típic de
l’Alentejo que ha vetllat
per recuperar, i un altre de
danses, a càrrec de l’acor-
dionista, cantant i compo-
sitora Celina da Piedade,
que aprofitarà per presen-
tar el dissabte dia 4 en con-
cert el treball O cante das
Ervas, a l’Auditori de l’Es-
pai Ter. Hi haurà, a més,
dues conferències: la pri-
mera, el dia de la inaugura-

ció, a càrrec de Paulo Li-
ma, director de la Casa do
Cante de Serpa, i la sego-
na, l’endemà, amb un Re-
corregut musical per
l’Alentejo que permetrà
aprofundir en un ampli
cançoner, originalment lli-
gat al treball del camp, en
els balls cantats o en els
cantares ao desafio.

El preu de la inscripció
als tallers, si es formalitza
abans del 10 d’abril, és de
50 euros, i de 55 passada
aquesta data. En tots dos
casos, la matrícula inclou
l’entrada als concerts (en-
tre 5 i 12 euros per al pú-
blic general) i el dinar. ■

El Museu de la Mediterrània
abraça l’Atlàntic amb unes
jornades sobre l’Alentejo
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a La novena edició de les trobades de Torroella aprofundirà en la tradició
musical portuguesa a Névoa obrirà la cita, que tindrà lloc del 2 al 4 de maig
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La cantant de fados Névoa, en un concert del 2008 a Tarragona ■ TJERK VAN DER MEULEN

La prova pilot de 2puntlli-
bre, un projecte impulsat
per l’escola ERAM de Giro-
na que vincula la literatu-
ra amb les noves tecnolo-
gies, es va posar en marxa
divendres passat com un
recorregut interactiu que
es podrà resseguir fins al
12 d’abril. 2puntllibre, que
es va presentar el 6 de fe-
brer passat al IV Fòrum
del Parc Científic i Tecno-
lògic de la Universitat de
Girona, parteix d’un relat
escollit per mitjà d’un con-
curs territorial que narra
una història que el lector
pot anar descobrint men-
tre passeja per la mateixa
ciutat on es desenvolupa.
El relat escollit en aquesta
prova, segons la selecció
d’un jurat format pels es-
criptors Josep Maria Fo-

nalleras, Maria Mercè Ro-
ca, Mercè Saurina i Marc
Plana, és Maledicció, del
barceloní Daniel Fernán-
dez Galeote, que planteja
una narració en diverses
etapes, seguint un itinera-
ri físic que inclou la Casa
de Cultura, les llibreries
Geli, 22 i Les Voltes, o el
pont de Pedra. En cada
etapa el lector pot consul-
tar el relat per mitjà dels
codis QR, que representen
la història en formats dife-
renciats: còmic animat,
audiovisual, locució, etc., i
en què han col·laborat
també Guillem Company,
Francesc Rosado i Eudald
Espluga. Definit com “un
joc transmèdia”, el projec-
te, que implica comerços i
biblioteques, on s’hi troba-
rà el relat íntegre, es pre-
senta també com una eina
d’explotació turística i pu-
blicitària. ■

a El primer conte de 2puntllibre es
pot resseguir fins al 12 d’abril

L’ERAM crea un
joc de lectura
interactiu
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