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EL 9 NOU

CULTURA

Xerrada sobre
Xammar al
Born Centre
Cultural

Teatre de Ponent
proposa una cita a
cegues amb Juan de
la Cruz
Granollers

La companyia Guirigai proposa per a aquest cap de
setmana al Teatre de Ponent
de Granollers una trobada
entre la poesia contemporània i la mística de Juan de
la Cruz amb l’obra Noche
oscura! Ahora! La companyia d’Extremadura farà
representacions divendres i
dissabte a les 9 del vespre, i
diumenge a les 7 de la tarda.
L’obra recull l’energia creativa de l’art contemporani
per submergir-se, sense por,
en les procel·loses i agitades
aigües del visionari poeta
Juan de la Cruz. La companyia trasllada a l’escenari
una estètica delirant amb la
intenció de compartir una
experiència poètica que obre
camins cap a la consciència.
Els intèrprets són Magda G.
Arenal i Mario Benítez sota
la direcció d’Agustín Iglesias.

Promoció entre
els comerços i el
cinema Alhambra
de la Garriga
La Garriga

L’Agrupació de Serveis i
Comerciants de la Garriga
(ASIC) i el cinema Alhambra, amb la col·laboració de
l’Ajuntament del municipi,
han posat en marxa una promoció perquè la gent compri
als comerços del municipi
i que, a la vegada, vagin al
cinema. Els que comprin
a les botigues rebran uns
tiquets per poder anar al
cinema Alhambra al preu de
6 euros, més econòmic que
l’habitual.

L’Ametlla del Vallès
EL 9 NOU

La companyia de titelles de Mollet celebrarà el seu vintè aniversari l’any que ve amb el nou espectacle

Galiot Teatre estrena ‘Bowt’s’ a la
Fira Mediterrània de Manresa
La companyia de Mollet aposta per les titelles de gran format
Mollet del Vallès
EL 9 NOU

La companyia Galiot Teatre
de Mollet serà aquest cap de
setmana a la 16a Fira Mediterrània de Manresa per
estrenar el nou muntatge.
És un espectacle de titelles
de gran format, que prendrà
el nom de Bowt’s (Big Old
Wooden Toys) per a la gira
europea de l’any que ve, i
el de Grans titelles rodants
per a les actuacions al país.
La producció ja es va poder
veure en la passada Fira d’Artesans de Mollet com a preestrena. Durant tres mesos,
la companyia va fer una
residència artística al pati de
Can Gomà per poder crear la
nova producció, que han tirat

La Troba, Els Catarres i la
festa major de Granollers
opten als Premis ARC 2013
Granollers
EL 9 NOU

Els grups musicals La Troba
Kung-Fú, de la Garriga, i Els
Catarres, d’Aiguafreda, i la
festa major de Granollers
opten a tres dels guardons de
l’onzena edició dels Premis
de la Indústria Musical del
Directe, ARC 2013. Els nous
premis que dóna l’Associació
de Representants, Promotors
i Mànagers de Catalunya han
seleccionat un total de 52
nominats de 14 categories
diferents.
La Troba aspira al premi
a la Millor Gira de Sales de
Catalunya, i haurà de competir amb Bongo Botrako,

Núria Graham i The Mamzelles. La banda d’Aiguafreda,
per la seva banda, ha estat
nominada a la millor gira de
festa major-temes propis,
juntament amb Blaumut,
Lax’n’Busto i Miquel del
Roig.
D’altra banda, la ciutat
de Granollers competeix
en l’apartat de millor programació de festa major, al
costat de les festes de Santa
Tecla de Tarragona, les de
Vilafranca del Penedès i
les Fires de Sant Narcís de
Girona.
La gala en què es donaran a
conèixer els guanyadors serà
el 16 de desembre al Teatre
Principal de Barcelona.

endavant gràcies al suport de
la l’Ajuntament de Mollet,
a través del segell MitMo
(Mostra Internacional de
Titelles de Mollet), i la Fira
Mediterrània de Manresa.
A la capital del Bages
estaran divendres, dissabte
i diumenge davant del Teatre Kursaal, a la plaça Crist
Rei, on faran cinc funcions,
en què es destaparan unes
grans robes i les rodes dels
titelles, construïts amb fusta
i d’una alçada de 3,5 metres,
es convertiran en unes grans
carraques sonores. El públic
farà un viatge en el temps i
tres personatges molt peculiars s’encarregaran de moure
aquestes tres grans estructures en direcció al passeig
Pere III fins a arribar a la pla-

ça Sant Domènech, i tornar.
La gira d’aquest nou espectacle, que es farà l’any que
ve, coincidirà amb la celebració del vintè aniversari
de la companyia dalt dels
escenaris.
PRESÈNCIA VALLESANA
A la Fira Mediterrània també
hi participaran la companyia
Circ Pànic, amb diferents
funcions de L’home que perdia els botons; Els Catarres,
que presentaran Postals
aquest divendres a la matinada, i l’Esbart Dansaire de
Mollet, que diumenge a la
tarda representa Som dansa.
De llevant a ponent. També
hi participarà el narrador de
contes Paco Asensio.

La Tardoral de l’Ametlla torna
amb un nou format en dos
caps de setmana
L’Ametlla del Vallès
EL 9 NOU

La tretzena edició de la
Mostra d’Arts Escèniques de
l’Ametlla, la Tardoral, comença aquest cap de setmana amb
nou format, i reduïda a dos
caps de setmana. Organitzada
pel grup de teatre Nyoca i
l’àrea de Cultura de l’Ajuntament, la Tardoral es troba
en període de transició pel
que fa al format, amb l’objectiu d’adaptar-lo a les noves
necessitats, i de transició
econòmica per adaptar-se al
context econòmic actual.
La programació començarà aquest dissabte al vespre
amb l’espectacle V-E-U-S!

Divendres, 8 de novembre de 2013

del Cor Infantil Amics de la
Unió, sota la direcció de Josep
Vila. Aquest any es tornarà a
comptar amb Roda Fetillera,
amb la veïna de l’Ametlla
Cristina Canuda, i Laura
Ruiz, que presentaran el nou
projecte, De pasos y caminos.
El grup de teatre amateur
convidat, Tàndem, de Santa
Perpètua de Mogoda, representarà La ratera, mentre
que el grup de teatre local
Nyoca oferirà per segon cop
a l’Ametlla, la comèdia Hem
de purgar el tete, de Georges
Lavaudant.
La presentació anirà a
càrrec del grup de teatre del
Casal de la Gent Gran amb
Tastet de lletres i mel.

La celebració de l’Any Xammar continua aquest cap de
setmana fora de l’Ametlla.
La Sala Moragues d’El Born
Centre Cultural acollirà
aquest dissabte a partir de
les 12 del migdia una conversa entre l’escriptor Amadeu
Cuito i el director del centre, Quim Torra, al voltant
d’Eugeni Xammar. També
es projectarà el documental
Eugeni Xammar, la ploma
silenciada, que es va estrenar
a l’Ametlla fa unes setmanes
en la inauguració dels actes
de l’Any Xammar. El 28 de
novembre, també a El Born,
la companyia Pristins Fivallers farà una lectura dramatitzada del llibre Seixanta
anys d’anar pel món.
D’altra banda, el divendres
22 de novembre a les 8 del
vespre, la Sala Polivalent
de la Biblioteca Municipal
acollirà la presentació del
número 6 del llibre-revista
Vallesos, que dedica un dossier a la figura de Xammar.
Una setmana més tard, el 30
de novembre, s’estrenarà a
l’Ametlla el cicle de sopars
xammarians, una iniciativa
de les àrees de Cultura i de
Comerç de l’Ajuntament.
Amb la participació de
gran part dels restaurants
del municipi i sota el títol
“Anècdotes havent sopat”
s’organitzaran un cop al mes.
El primer dels sopars es farà
al restaurant Can Camp, que
elaborarà un menú especial de 20 euros. Al final del
sopar actuaran el narrador
Jep Barceló i Francesc Membrives.

La comèdia ‘Bona
gent’, al Teatre
Auditori de Granollers
Granollers

La comèdia Bona gent, de
David Lindsay-Abaire, arriba
aquest dissabte al vespre al
Teatre Auditori de Granollers,
interpretada per Mercè Arànega i Àlex Casanovas en els
papers principals, i sota la
direcció de l’argentí Daniel
Veronese. La història està
ambientada a Boston però els
temes que tracta són universals. Amb un aire de vodevil,
l’obra intenta anar més enllà
i fa reflexionar sobre temes
com les diferències de classe
i la dificultat d’ascendir socialment. El cap de setmana es
completarà amb l’espectacle
de circ Do not disturb, diumenge a les 6 de la tarda.

