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EL 9 NOU

CULTURA

GRISELDA ESCRIGAS

altres faules sobre les quals
els artistes han treballat i als
quals la regidora de Cultura,
Júlia de la Encarnación, ha
agraït el treball fet.
Martí Pey, impulsor de
l’exposició “Anem a la Fontana”, ha explicat que la tria
de l’autor ha vingut motivada per la universalitat de
l’escriptor francès i perquè,
La Fontaine és “el més gran
de tots els que s’han dedicat
a escriure faules”. Pey va
afegir que la mostra és un
homenatge a l’escriptor que
en el seu moment va dir, parlant de les faules: “em serveixo dels animals per construir
els homes”.

Els artistes que participen a l’exposició miren atentament Jordi Pujol, de Marduix, mentre representa una de les faules

Sant Celoni presenta una col·lectiva
sobre La Fontaine amb artistes locals
L’exposició, amb disciplines diverses, pretén demostrar les fal·làcies de les faules de l’autor francès

L’escriptor francès de faules
Jean de La Fontaine (16211695) arriba aquest cap de
setmana a Sant Celoni a
través de l’exposició “Anem
a la Fontana”, una mostra
col·lectiva de set artistes,

Sant Feliu
inaugura
diumenge l’arxiu
Francesc Baldelló

L’orgue de Granollers incorpora nous
tubs gràcies a un donant alemany

Martorelles atorga
el 15è Premi
de Narrativa
Montserrat Roig

Sant Feliu de Codines

L’instrument podrà reproduir la sonoritat d’un fagot

Martorelles

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Sant Feliu
de Codines inaugura aquest
diumenge a les 12 del migdia
al Museu Municipal Can
Xifreda l’arxiu de Mossèn
Francesc Baldelló. La seva
família va fer la donació
del seu arxiu al museu, en
el qual es podran consultar
valuosos materials fruit
d’estudis i observacions.
És el cas, per exemple, de
goigs, auques, felicitacions
i orgues. També recull biografies de persones que va
conèixer, com per exemple
Antoni Gaudí, Amadeu Vives
o Lluís Millet. També s’hi
poden consultar memòries,
comentaris sobre tradicions i costums del poble i
l’estudi del seu llenguatge
i vocabulari, entre d’altres.
L’acte, al Museu Municipal
Can Xifreda, s’emmarca dins
de les activitats de l’11 de
setembre, entre les quals les
mencions a les entitats.

Granollers
EL 9 NOU

L’orgue Josep Maria Ruera
de la parròquia de Sant Esteve de Granollers tindrà un
nou registre en els propers
dies gràcies a la donació d’un
empresari alemany, Edmund
Meiser, i la col·laboració de
petits ajust locals. El registre,
anomenat Fagot de 16 peus,
s’instal·larà el proper dimarts
i dimecres i permetrà que
l’orgue pugui reproduir la
sonoritat d’aquest instrument simfònic de llengüeta.
L’adquisició dels tubs del
nou registre ha estat possible gràcies, eminentment, a
l’aportació privada. A partir
d’ara, segons l’organista de
la parròquia, Vicenç Prunés,
queden encara nou registres
per omplir de tubs l’orgue de
Granollers, que són, aproxi-

madament, uns 500 tubs. Tot
i que els tubs més grans són
tots operatius des del primer
dia, encara li’n manquen el
15%, que permetria a l’orgue
disposar de tota la paleta de
colors i timbres que va dissenyar-se especialment per
a l’acústica de l’església Sant
Esteve.
La crisi econòmica actual
impedeix, segons explica
Prunés, avançar segons el
ritme previst i obliga a cercar
possibilitats més enllà dels
recursos locals i del país.
Amb tot, la Fundació Pro
Música Sacra Granollers ofereix, entre altres activitats, el
cicle estable de concerts amb
l’orgue Josep Maria Ruera,
proposta que ja es troba en
la tercera temporada i que ja
es consolida en el panorama
musical de la ciutat i com a
referent a Catalunya. Segons
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la tarda, es podrà visitar fins
el proper 23 d’octubre a la
sala d’exposicions de la Rectoria Vella. La mostra parteix
de la popular faula de la cigonya i la guineu, escrita per
de La Fontaine, que tots els
artistes han reinterpretat. A
més d’aquesta representació
artística, també hi ha moltes

L’exposició també compta amb la participació de
la companyia Marduix
Titelles, de Sant Esteve de
Palautordera, que ha creat
un espectacle a partir de les
faules de l’escriptor francès,
així com també alguns contes
galants. La representació de
Marduix, integrada per Jordi
Pujol i Joana Cluselles, es
podrà veure els dies 12 de
setembre i 1 d’octubre a les 7
del vespre a l’ermita de Sant
Martí del Pertegàs, al parc de
la Rectoria Vella. Els artistes
han creat una escenografia
especial i unes siluetes a
partir de dibuixos de Martí
Pey i han dit que “les faules
les entenen petits, mitjans i
grans, hi ha una lectura per
a tothom”, animant petits i
grans a gaudir d’una manera
original d’aprendre les faules: les titelles.

dels quals quatre són de la
zona del Baix Montseny. Les
obres de Claude Flamenchon, Ramon Galí, Carles
Puche, Glòria Auleda, Xavi
Plana, Joana Vilela i Martí
Pey, aquest darrer impulsor
del projecte, permetran acostar al públic la figura de La
Fontaine i les fal·làcies de les

Sant Celoni

seves faules. Els artistes que
han participat a l’exposició
ho han fet aplicant les seves
pròpies disciplines artístiques, que són tan diverses
com el dibuix, la ceràmica, el
fotomuntatge, la pintura o
els grafits, entre d’altres.
La mostra, que s’inaugurarà aquest dissabte a les 7 de

AMB UN ESPECTACLE DE
MARDUIX TITELLES

Prunés, “el prestigi internacional d’aquest fantàstic instrument ha fet possible que
mecenes estrangers vulguin
col·laborar-hi, en benefici de
tota la ciutadania, al servei
de la qual ofereix la seva
música”.
Els treballs d’instal·lació,
harmonització i afinació del
nou registre aniran a càrrec
de Patrick Akroud, expert
harmonitzador galogermànic, i del personal de la
manufactura d’orgues Hugo
Mayer Orgelbau, amb seu
alemanya. L’orgue va ser
inaugurat el gener de 2008
amb un concert solemne al
qual van acudir més de 1.200
persones. La majoria dels
assistents eren particulars,
representants d’empreses i
institucions que van ajudar a
finançar l’instrument, construït a Alemanya.

Martorelles ha entregat
aquest dijous el 15è Premi de
Narrativa Montserrat Roig.
El premiat és Josep Torrent,
veí d’Olot (la Garrotxa), amb
l’obra Tot aplicant la llei. El
veredicte i lliurament del
premi es va dur a terme a la
biblioteca Montserrat Roig,
a les 8 del vespre, dins dels
actes Escalfa’t per la festa, de
la festa major del municipi.
Davant la desaparició de
l’entitat organitzadora de
l’acte literari, l’Ajuntament
de Martorelles va decidir
en Junta de Govern Local
fer-se càrrec de l’esdeveniment. D’aquesta manera,
aquesta edició és la primera
que organitza el consistori,
mitjançant la col·laboració
de la biblioteca municipal. El
premi està dotat amb 1.600
euros, amb dues categories.
L’autor del relat guanyador
s’emporta 1.000 euros i el de
l’accèssit, 600.

