
Dilluns, 23 de febrer de 2009

CULTURA 18 NOU9EL

Y
O

A
N

A
 M

IG
U

EL

Les dues protagonistes en un moment de l’actuació 

Granollers

EL 9 NOU

La ballarina de dansa con-
temporània Maria Montseny, 
de Cardedeu, va presentar 
dissabte passat al Centre 
Cultural el seu últim espec-
tacle acompanyada d’Anna 
Rubirola. L’artista va tornar 
als escenaris de la seva loca-
litat després de dos anys, 
ja que l’última creació que 
va dur a Cardedeu va ser el 
2007, amb l’espectacle d’im-
provisació Desaladas Club.  

Aquesta vegada ho ha fet 
dins el cicle de dansa con-
temporània d’artistes locals, 
promogut pel Patronat de 
Cultura de Cardedeu, un 
suport que Maria Montseny 
considera “necessari”. “La 
dansa contemporània cos-
ta d’arribar a la gent i que 
des de Cardedeu prenguin 
aquest risc és molt positiu”, 
deia l’artista. Montseny i 
Rubirola, que dirigeixen 
i interpreten el seu propi 
espectacle, van presentar 
Break Fast, en què dues 
dones comparteixen espai 
i s’interrelacionen amb un 
únic objectiu: que el públic 
interpreti els moviments 
que fan sobre l’escenari.  
“Busquem la fragilitat dels 
nostres cossos fins a dur-los 
a situacions límit; ens inte-
ressa suggerir amb imatges 
i que cadascú les interpreti”, 
explicava la ballarina de 
Cardedeu. 

També amb una dosi 
d’humor, que va servir per 

Humor, tendresa i 
música

Granollers

Josep Barbany

Roba de colors impossibles, 
cares maquillades i penti-
nats impossibles. Situacions 
estrambòtiques, moltes 
ganyotes i ganes d’arren-
car rialles. I música, molta 
música. Us presentem Los 
Excéntricos, una veterana 
companyia catalano-france-
sa de clowns musicals que 
divendres va estrenar Rococo 
Bananas al Teatre de Ponent. 
Pallassos de tall clàssic, per a 
tots els públics, amb 30 anys 
d’experiència i molt d’ofici.

Els gestos, els gags, la indu-
mentària i sorprenents habi-
litats instrumentals són les 
armes de Marceline, Sylvestre 
i Zaza, el trio protagonista. 
Zaza, orelles grans i somriure 
etern, contagia el públic amb 
el seu imparable riure burle-
ta. Aparentment és el pallasso 
babau, però el seu carisma, 
les seves habilitats musicals 
i números tan senzills i efec-
tius com el gag on beu, de 
mica en mica, una copa de 
cava, posen de manifest el seu 
talent. Marceline, la dama de 
la funció, és la diva, coqueta, 
amb un gust discutible pels 
vestits i amb una ànsia de 
protagonisme que la fa can-
tar, fer malabarismes i ballar 
amb més simpatia que gràcia. 
Finalment Sylvestre, l’amo de 
cerimònies, el més xerraire i 
el pallasso que vol ser seriós, 
professional, però acaba sent 
el més sapastre de tots.

Rococo Bananas és, en mans 
d’aquest trio, un surrelista 
cabaret de varietats, un con-
junt de números musicals i 
de malabars amb caigudes, 
trompades, bufetades i plats 
trencats. La música és la base 
de l’espectacle, amb un piano 
de fusta ple de sorpreses i ins-
truments tan curiosos com un 
motxo-contrabaix. Els intents 
fallits d’oferir números musi-
cals i de malabars són l’inici 
d’un divertit caos.

L’experiència i l’ofici de la 
companyia, formada després 
de molts anys de carrer, es 
transmet amb una immediata 
connexió amb el públic. La 
sinceritat i senzillesa dels 
gags funciona a la perfec-
ció. No cal cap nas vermell 
ni grans efectes especials. 
L’humor de Rococo Bananas 
sorgeix de la humanitat i ten-
dresa de tres clowns que sim-
plement es deixen anar i fan 
el que saben fer: el pallasso.

‘Rococó Bananas’, de Los 
Excéntricos, amb Marceline, 
Sylvester i Zaza. Teatre de 
Ponent de Granollers. Diven-
dres, 20 de febrer.

CRÍTICA DE TEATRE

OBK omple el Piano Blau de 
Granollers
Granollers

El duet de pop electrònic OBK va triomfar 
dissabte a la nit en el concert que va oferir 

al Piano Blau de Granollers, que es va omplir 
del tot. La parella de músics, formada per 
Jordi Sánchez i Miguel Arjona, va presentar 
els temes del seu darrer treball discogràfic, 
Ultimátum.
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Torna el Safareig 
Musical de 
l’Escola de 
Música de Caldes

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

El Safareig Musical de l’Es-
cola Municipal de Música 
Joan Valls de Caldes de 
Montbui torna en la seva 
tercera edició, dedicant el 
cicle de trobades d’aquest 
2009 al segle XX relacionant 
la música i l’art. El títol del 
Safareig Musical serà 1900: 
mestissatge total. Art, música 
i societat, i l’impartirà Joan 
Bosch que, a més de músic, 
és llicenciat en Història de 
l’Art.

La primera sessió es farà 
el proper divendres dia 6 de 
març de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 
del vespre. Les tres sessions 
següents es faran al llarg dels 
divendres del mes de març. A 
més, el Safareig Musical aca-
barà amb un concert a càrrec 
dels professors de l’Escola de 
Música en què s’escoltaran 
obres dels compositors treba-
llats a les sessions i es projec-
taran imatges.

Com cada any, les xerrades 
del Safareig Musical es com-
plementaran amb material 
gràfic i àudio. L’activitat va 
adreçada a tota la població 
que vulgui aprofundir més 
en el coneixement musical. 
Les persones interessades a 
participar-hi poden fer una 
preinscripció prèvia al Cen-
tre Cívic i Cultural. L’activi-
tat és gratuïta. Alguns dels 
temes que es tractaran són 
les avantguardes russes, la 
creació artística a la Guerra 
Civil, els primers istmes del 
segle XX o l’art i l’evasió, 
sobre l’Alemanya d’entre-
guerres.

Lliçà d’Amunt 
convoca el segon 
concurs fotogràfic del 
Dia de les Dones
Lliçà d’Amunt

L’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt ha convocat la 
segona edició del concurs de 
fotografia amb motiu del Dia 
Internacional de les Dones. 
Aquest any el tema del con-
curs va adreçat principal-
ment als homes perquè són 
presents al Pla d’Igualtat. La 
temàtica de les fotos, I tú, 
què comparteixes?, ha de trac-
tar els espais i les activitats 
quotidianes compartides pels 
homes i les dones: a casa, a 
la feina, al carrer, al mercat, 
amb la canalla, al súper, a 
l’escola... Es repartiran tres 
premis de 300, 200 i 100 
euros. Els participants al cer-
tamen han de ser majors de 
16 anys.

trencar el fil tràgic de la 
seva nova creació en moltes 
ocasions. Maria Montseny, 
que combina la seva tasca 
sobre els escenaris amb la 
docència a una escola de 
dansa de Barcelona,  està 

preparant ara un especta-
cle d’improvisació amb el 
músic de Tarragona Miquel 
Àngel Marín, que presenta-
ran al festival Trencart de 
Tarragona el proper mes de 
març.

Les dues ballarines van presentar el seu últim espectacle, ‘Break Fast’

Montseny i Robirola acosten la 
dansa contemporània a Cardedeu


