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CULTURA 34 NOU9EL

La Factoria Mascaró va oferir un tast del nou muntatge, ‘Vellut’ 

Ponent presenta la companyia 
resident amb un assaig obert
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La companyia Factoria Mascaró va explicar els seus objectius al públic abans d’oferir una preestrena de ‘Vellut’

Granollers

E.M.

Un cop més, el Teatre de 
Ponent de Granollers obre 
les portes a les companyies 

teatrals que hi actuaran en 
els mesos vinents perquè el 
seu públic vagi fent boca. La 
protagonista, dimecres, però, 
va ser la cooperativa Facto-
ria Mascaró, la companyia 

de dansa que ha establert la 
residència al teatre. Malgrat 
que la cooperativa dirigida 
per Joan Serra, de Sant Este-
ve de Palautordera, no té pre-
vist exhibir-hi cap muntatge 

fins l’any que ve, dimecres va 
voler demostrar al públic de 
Granollers la seva singular 
manera de fer amb un petit 
assaig obert del muntatge 
que estrena avui divendres 
al Teatre Conservatori de 
Manresa. Amb Vellut, la 
Factoria Mascaró va posar de 
manifest la singular marca 
de la casa; una aposta ferma 
i pionera a Catalunya per la 
síntesi entre la dansa tradi-
cional i la contemporània. La 
fórmula ha reportat a la coo-
perativa, fins al moment, el 
reconeixement de la crítica i 
el públic arreu del món. “El 
Teatre de Ponent serà un bon 
laboratori d’idees. Des d’aquí 
volem treballar amb els nens, 
les escoles... Tenim ganes 
d’escoltar”, deia Joan Serra.

A l’acte de presentació, el 
Teatre de Ponent també va 
convidar els grups de teatre 
que, durant el novembre i 
el desembre, passaran per 
l’escenari de la sala. Són la 
companyia Óscar Huéscar, 
amb L’incorruptible; Pájaro 
Grifo, amb El bosc; l’Associa-
ció Artística Indi Gest, amb 
Puputyttö i La Tarima, amb 
Olor d’ocell. La companyia 
Teatre de Ponent tancarà la 
temporada amb M. de Rodo-
reda. Al novembre, el Teatre 
també estrenarà una nova 
proposta, els dimecres al 
vespre, amb concerts de petit 
format.

Granollers

EL 9 NOU

El fotògraf Xavi Mañosa, de 
Granollers, va recollir aquest 
dimecres al vespre el Trofeu 
Lux Finalista Industrial, 
atorgat pel jurat del XVI 
Premi Nacional de Fotografia 
Professional Lux 08. 

En aquesta ocasió, Maño-
sa ha estat seleccionat per 
una sèrie de fotografies 
realitzades per l’empresa 
CTT Stronghold SA, de les 

Franqueses. La sèrie presen-
ta imatges de treballadors 
de fàbrica combinades amb 
fotografies de l’obra del com-
plex comercial de Vilamari-
na. Les imatges reflecteixen 
l’aspecte humà tant en el 
taller de l’empresa com en 
l’obra. Aquest aspecte humà 
és el que explica que l’empre-
sa porti més de 50 anys fent 
obres d’infrastructures arreu 
del món. Mañosa ja estat 
guardonat anteriorment en 
aquest certamen.

Xavi Mañosa, finalista al Trofeu 
Lux en la categoria industrial

Una de les imatges de la sèrie presentada pel fotògraf de Granollers

El Premi de 
Pintura Ràpida 
de Martorelles 
premia set obres

Martorelles

EL 9 NOU

Un total de 18 pintors –14 
en la modalitat general i 4 en 
la local– han participat en la 
tercera edició del Premi de 
Pintura Ràpida Ricard Mira, 
organitzat per l’Associació 
de Veïns Sant Joaquim-Zona 
Centre. El tres primers pre-
mis en la categoria general 
van ser per a Ramon Pujolà, 
de Sitges, Ricard Terraza, de 
Granollers, i Francesc Her-
nández, de Sabadell, respec-
tivament.

En la categoria local, 
Carme García, de Martore-
lles, va rebre el primer 
premi, mentre que Rubén 
Molina, de Martorelles, es va 
emportar el segon, i Víctor 
Sanjoan, de Mollet, el tercer. 
El jurat també va atorgar un 
accèssit a Adrià Utrilla, de 
Martorelles. El jurat estava 
format per Ricard Mira, 
escultor de Martorelles, 
Roser Baliarda, llicenciada 
en Art i professora d’Arts 
Plàstiques, i Joan Sala Vila, 
galerista i crític d’art.

‘Coral romput’ 
es presenta a 
Cardedeu

Cardedeu

L’espectacle poètic Coral 
romput, de Vicent Andrés 
Estellés, es presenta aquest 
dissabte a partir de les deu 
del vespre al Centre Cultural 
de Cardedeu. L’espectacle 
és dirigit per Joan Ollé i és 
interpretat per Pere Arqui-
llué, Eduard Farelo, Joan 
Anguera, Montserrat Caru-
lla, Jordi Serrat i Toti Soler, 
entre altres. La música és de 
Toti Soler i l’escenografia de 
Jon Berrondo. L’entrada cos-
ta  20 euros.


