
Mollet del Vallès

EL 9 NOU

La família de mossèn Andreu 
Malgà (1873-1919) ha 
donat a l’Arxiu Municipal 
de Mollet la seva col·lecció 
familiar, formada per unes 
600 unitats documentals 
dedicades a la història, la 
literatura, la botànica i el 
dret. La donació es va fer 
dimecres al migdia amb la 
presència de l’alcalde de 
Mollet Josep Monràs i dels 
hereus de Magdalena Torras 
Malgà, neboda de mossèn 
Malgà.

La col·lecció està formada 
majoritàriament per llibres 
editats entre els anys 1781 
i 1937, ja que la família, 
després de la mort de mos-
sèn Malgà, va continuar 
acumulant material. Entre 
les peces més destacades 
també consten un herbari i 
diferents quaderns d’apunts 
i de dibuix. El volum total és 
d’uns 11 metres lineals. Fins 
ara, la col·lecció estava guar-
dada a Can Jornet, la masia 
de la neboda de mossèn Mal-
gà. Una de les hereves, Mari-
na Duñach, va explicar que 
havia visitat l’Arxiu Munici-
pal feia un temps i que havia 
considerat que era el lloc 
idoni per guardar i conser-
var la col·lecció. D’aquesta 
manera, estarà més a prop 
de la ciutadania i tothom qui 

Ponent torna a 
rebre la dansa 
irreverent de  
Roberto G. Alonso 

Granollers

E.M.

L’escenari del Teatre de 
Ponent torna a rebre la 
dansa transgressora de la 
companyia del ballarí i core-
ògraf Roberto G. Alonso, 
que aquest cap de setmana 
presentarà, a l’equipament 
de Granollers, el muntatge 
Divinariana. L’espectacle, 
basat en la novel·la Santa 
Maria de les Flors, de Jean 
Genet, proposa una reflexió 
sobre les relacions humanes, 
a partir d’uns personatges 
i uns ambients torbadors, 
inquietants, plens d’erotis-
me i sensualitat. Amb la bar-
reja de dansa, teatre i una 
acurada escenografia a par-
tir de videocreació, la com-
panyia de G. Alonso capbus-
sa l’espectador en l’univers 
fatalista de l’obra de Genet, 
amb personatges resignats, 
sense cap ànima de lluita. 
Caracteritzat com a Divina, 
una transvestida traumatit-
zada per la seva infància, el 
ballarí deixa entreveure els 
primers passos de Genet.

 L’espectacle, que es podrà 
veure divendres i dissabte, 
a 2/4 de 10 del vespre i, diu-
menge, a les 7 de la tarda. El 
repartiment el conformen, 
a banda del director i core-
ògraf G. Alonso, els balla-
rins Miquel Barcelona, Pau 
Gómez i Susanna Rodríguez.  
La direcció actoral va a càrrec 
d’Antonio Morcillo.          
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L’alcalde i els hereus de Magdalena Torras, neboda de mossèn Malgà, van signar el conveni de la donació dimecres

ho vulgui la podrà consultar. 
L’alcalde de Mollet va decla-
rar que, gràcies a donacions 
com aquesta, l’arxiu molletà 
es va nodrint de documen-
tació molt valuosa per a la 
ciutat. 

UNA GRAN VOCACIÓ DE 
BOTÀNIC

Andreu Malgà, nascut el 
1873 a Sant Andreu del 
Palomar, va ser oncle matern 

de Magdalena Torras, la 
Magdalena de Can Jornet. 
Va ser vicari de diferents 
parròquies, entre elles les de 
Gallecs (entre 1904 i 1919). 
En aquests llocs va poder 
exercir la seva vocació de 
botànic, matèria en què es 
va formar de manera autodi-
dacta mitjançant l’estudi i la 
lectura de publicacions espe-
cialitzades, com a membre de 
diferents institucions i per 
les seves observacions direc-

tes i els seus treballs de camp 
i gràcies al fet de poder viure 
en parròquies rurals.

 Mossèn Malgà va publicar 
articles en butlletins espe-
cialitzats. A Mollet, des del 
Centre d’Estudis Molletans, 
s’ha publicat un estudi d’et-
nobotànica de Gallecs en 
què els autors van utilitzar 
com a base de partida els 
estudis, els herbaris i les 
aportacions d’Andreu Mal-
gà.

La col·lecció està formada per uns 600 documents d’història, literatura, botànica i dret

La família de mossèn Malgà dóna la 
seva col·lecció a l’Arxiu de Mollet

Tres Torres Teatre actua a Gràcia

Granollers

El grup juvenil Tres Torres Teatre, de 
Granollers, actua aquest diumenge a les 6 
de la tarda al IX Concurs de Teatre Infantil i 
Juvenil Vila de Gràcia amb l’obra Teatralitats, 
estrenada per les festes del barri de Tres Tor-
res el juliol del 2007. El muntatge és un recull 

de peces curtes de diferents autors, amb 
textos d’una profunda teatralitat, amb una 
barreja de fina ironia, tendresa i humor. Els 
intèrprets són Irene Navarro, Daniel Alman-
sa, Raquel Pérez, Marta Pocurull, Annabel 
Iranzo, Paula Morillo i María Prieto, de 
Granollers, i Antoni Blanchè, Aida Morè i Ivet 
Pais, de Cardedeu. El grup, dirigit per Julià 
Blanch, té la col·laboració de Marta Escobar.

Divendres, 6 de febrer de 2009
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