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MUSEU CASTELLER ■  S E L E CC I Ó  F I N A L  A L  G E N E R

5 empreses seleccionades 

per al projecte museogràfic

■ Ámbito Cero, Ignasi Cristià 
SL, Produccions Culturals Trans-
versals, Júlia Schulz-Dornburg 
& Eurecat Fundació Alira i Va-
ris Arquitectes són les cinc em-
preses seleccionades pel con-
curs d’idees per a la redacció 
del projecte museogràfic del 
Museu Casteller de Catalunya.  

Les empreses han estat es-
collides entre les 18 propostes 
presentades en la primera fase 
del projecte. En aquesta prime-
ra fase, s’ha tingut en compte 
l’experiència professional de 
les empreses en projectes i mu-
seografies en equipaments cul-
turals o de lleure i els premis i 
distincions rebuts. A més, tam-
bé s’ha valorat la composició i 
experiència de l’equip. 

Entre els projectes realit-
zats per les empreses seleccio-

nades destaca l’exposició per-
manent Museu de Cultures del 
Món per part d’Ámbito Cero; 
Georges Meliès. La màgia del ci-
nema, d’Ignasi Cristià SL; l’Es-
pai Xocolata de l’empresa Si-
mon Coll de Sant Sadurní 
d’Anoia, de Produccions Cul-
turals Transversals; l’exposi-
ció Els Guerrers de Xi’an, de Júlia 
Schulz-Dornburg & Eurecat 
Fundació Alira, i el projecte del 
Born Centre Cultural de Bar-
celona, de Varis Arquitectes. 

 Ara, les cinc seleccionades dis-
posen d’un termini de 2 mesos 
per presentar la seva proposta 
de museografia per al futur mu-
seu, projectes que estaran ober-
tes a exposició pública. Segons 
l’alcalde de la ciutat, Albert Ba-
tet, la decisió definitiva es pren-
drà cara el mes de gener.–M. P.

MONTSE PLANA 

- Al voltant de què gira  73 
raons per deixar-te? 
- La funció comença quan la pa-
rella es trenca. És el final de la 
relació de la Mercè i el Toni, in-
terpretats per Mercè Martínez i 
Marc Pujol, i a partir d’aquí, la 
funció va endavant i enrere per 
descobrir quina ha sigut la raó 
que ha fet que la història no 
anés bé. També es tracten les 
relacions familiars a través dels 
dos consogres, el pare d’ella i la 
mare d’ell (Abel Folk i Mone 
Teruel), i què passa quan ajun-
tes gent que no vol estimar, 
gent que s’enamora ràpida-
ment i gent que no creu en 
l’amor. 

 
- Quines sensacions vol crear 
l’obra sobre l’espectador? 
- Fins ara, el públic ha rigut 
molt, ha somrigut, s’ha recone-
gut i també s’ha emocionat. Hi 
ha hagut moltes llàgrimes, tant 
de riure com de plorar. Però el 
que és important és que la gent 
surt de la funció amb molta 
energia, i és que ‘sempre enda-
vant’ és el lema del musical 73 
raons per deixar-te. 

- D’on sorgeix aquesta obra? 
- És el resultat de la bona troba-
da entre quatre amics. La idea 
va néixer ara fa dos anys de la 
mà de Guillem Clua, Jordi Cor-
nudella i Andreu Gallén. Te-
níem ganes de treballar junts i 
crear un musical de producció 
pròpia. Ens vam posar d’acord i 
vam tirar endavant la idea. 

 
- Quin paper juga la música? 
- És molt afectiva, treballada a 
quatre mans i amb molta com-
plicitat amb el text. A través 
dels temes musicals l’acció 
avança i, de fet, sense les 
cançons no s’entén l’evolució 
que fan els personatges. Hi ha 
moments en què un canta i l’al-
tre respon parlant. És una part 
essencial de l’obra.  

 
- Té algun lligam amb el mu-
sical que també va dirigir, 
T’estimo, ets perfecte, ja et can-
viaré? 
- Tenen en comú que aborden 
relacions de parella, que la di-
recció musical va a càrrec d’An-
dreu Gallén i que hi apareix 
l’actriu  Mercè Martínez, però 
les dues obres no tenen res a 
veure. 

- El musical es va estrenar la 
setmana passada a Girona. 
Quines sensacions li va 
deixar la ciutat gironina? 
- Tot i que ja teníem bones ex-
periències amb el públic de Gi-
rona, va ser, de totes maneres, 

una sorpresa la bona acollida 
que va tenir el muntatge. El dis-
sabte abans, el 3 d’octubre, 
l’obra ja s’havia representat al 
Teatre Municipal Cooperativa 
de Barberà del Vallès i ja vam 
tenir bones sensacions, tot i 
que la funció encara  estava en 
proves.  

 
- I avui s’estrena a les comar-
ques de Tarragona al Centre 
Cultural de Valls. 
- A la capital de l’Alt Camp, 73 
raons per deixar-te arriba ja 
molt rodat. Amb les primeres 

funcions s’han anat introduint 
alguns canvis i polint petits de-
talls que l’espectador no nota, 
però a Valls l’obra aterra d’una 
forma ja molt definitiva. 
 
- Per què Valls abans de  
Barcelona? 
- Perquè és important saber 
què opina el públic de diferents 
llocs i, entre ells, el de Valls. 
Ens interessa veure on la gent 
riu, on plora, què passa a cada 
moment. 
■ ■ ■ 

mplana@diaridetarragona.com

PERFIL | Elisenda Roca (Barcelona, 1963) és una periodis-
ta que ha treballat en mitjans com Antena 3, TVE  o TV3, 
però també té un fort lligam amb el món del teatre. En ‘73 
raons per deixar-te’ és la directora d’escena, un musical 
que arriba avui al Centre Cultural de Valls a les 21 h.

‘Sempre endavant és el lema’
ENTREVISTA | Elisenda Roca Directora d’escena de ‘73 raons per deixar-te’

❞Sense els temes 

musicals, no s’entén 

l’evolució que fan els 

personatges

Al centre, Elisenda Roca amb els quatre protagonistes de ‘73 raons per deixar-te’. FOTO: CEDIDA

TARRAGONÈS ■  O B R I R À  P O RT E S  A  PA RT I R  D E  L A  Q U AT R E  D E  L A  TA R D E

El Morell inaugura aquesta tarda la 

21a edició de l’Exposició de Bolets

■ Avui, a partir de les 16.00?h, es pot 
visitar l’Exposició de Bolets Vila 
del Morell, mostra que enguany 
arriba a la 21a edició, de la mà de 
l’entitat local ‘Tocats del Bolet’.  

La mostra està instal·lada als 
baixos de la Casa de la Vila i ro-
mandrà oberta fins a les 8 del ves-
pre, i demà diumenge l’horari serà 
de les 10 a les 20 hores. La del Mo-
rell és una exposició que recull am-
plia varietat de bolets, tant comes-
tibles com tòxics, degudament 
classificats, sobre una base que re-
produeix en miniatura el seu hàbi-
tat natural dels boscos, que ‘To-
cats del Bolet’ han anat recorrent. 

A banda de donar a conèixer 
les diferents espècies i aprendre 
a distingir entre bons de dolents, 
el certamen boletaire compta amb 
l’afegit de poder fer una degusta-
ció gastronòmica, el diumenge a 

partir de les 13 hores, als jardins 
de l’Ajuntament. Per un euro el 
plat es podran tastar el guisat de 
bolets amb carn, xampinyons a la 

planxa, i un brou de bolets. A l’ex-
terior s’instal·laran diferents 
punts de venda de productes re-
lacionats amb la micologia.

Imatge d’arxiu dels preparatius de l’exposició de bolets de tota mena que 
cada any, per aquestes dates, es fa al Morell. FOTO: JOAN BORONAT


