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NOU9 CULTURA EL 23

La coreògrafa Marta Carrasco actuarà a principis de novembre amb Llibert Fortuny

Pau Miró i Òscar Molina estrenen 
al Temporada Alta de Girona
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Pau Miró ha estrenat ‘Búfals’

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

Òscar Molina ha dirigit ‘L’any del pensament màgic’
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Durant la inauguració del nou espai, dissabte a la tarda, es va fer un petit concert

Palautordera obre un 
nou espai per a actes 
culturals de petit format
Santa M. de Palautordera

EL 9 NOU

Amb una exposició de pintu-
res i un concert, Santa Maria 
de Palautordera va inaugu-
rar dissabte un nou espai 
cultural, la Quadra. Situat 
al costat de l’ajuntament, la 
sala s’ha creat amb l’objectiu 
d’acollir tot tipus d’actes de 
petit format, des d’exposici-
ons fins a concerts, passant 
per  conferències, col·loquis 
o sessions de cine-club, 
segons ha explicat la regido-
ra de Cultura Teresa Solé. 
“És una sala de petit format, 
modesta però digna i agra-
dable, amb un cabuda per a 

un centenar de persones”, ha 
explicat la regidora. 

De moment, la sala s’ha 
inaugurat amb una exposi-
ció de pintures d’Emilia de 
Torres dedicades a la figura 
de la dona, i amb un concert 
del guitarrista Roger Tapias i 
de la pianista Nozomi Isobe. 
Per a més endavant ja hi ha 
previstes altres activitats, 
com una exposició sobre les 
dones i la filosofia o el Festi-
val de Fàbula i Narració del 
Baix Montseny. Per la festa 
major també s’inaugurarà el 
Cine Club.

La Quadra vol ser un espai 
obert a totes les entitats del 
municipi.

Granollers

EL 9 NOU

La divuitena edició del fes-
tival Temporada Alta de 
Girona ha tingut un comen-
çament plenament vallesà, 
lligat al nom de dos directors 
de Granollers, Pau Miró i 
Òscar Molina. Un muntatge 
del primer, Búfals, va servir 
per inaugurar la nova edició 
del festival dijous al vespre, 
mentre que divendres es va 
estrenar L’any del pensament 
màgic, dirigida per Òscar 
Molina. 

Búfals és la primera obra 
d’una trilogia que es comple-
menta amb Lleons (al Teatre 
Nacional de Catalunya) 
i Girafes (Festival Grec) 

aquesta mateixa tempora-
da. “A partir de la proposta 
que acull Temporada Alta 
hem pogut plantejar-nos un 
projecte en tres etapes, una 
trilogia, cosa que ens permet 
plantejar una evolució estè-
tica al voltant d’un mateix 
tema”. La trilogia que ha 
preparat és una faula urbana 
que parla dels vincles famili-
ars i les diferents relacions i 
reaccions que aquests poden 
generar. Búfals se centra en 
els més dèbils, els secundaris 
i marginals, els que no triom-
fen. “Els búfals són víctimes, 
els lleons són agressius i les 
girafes, còmodes”, considera 
Miró. El director i actor creu 
que en aquest país “es confia 
poc en la imaginació, que és 

l’essència de la creació, i no 
s’arrisca gairebé ningú”.

UN MONÒLEG AMB      
MARTA ANGELAT

Per la seva banda, Molina ha 
portat a l’escenari L’any del 
pensament màgic, una obra 
en què la nordamericana Joan 
Didion fa que cadascú revis-
qui el dolor de la mort dels 
seus éssers estimats i accep-
ti que ja no hi són. El text 
requereix que l’espectador 
tingui una “activitat aními-
ca” i invita a la “confessió i a 
buscar la veritat desposseïda 
d’artifici”, comenta Molina. 
L’obra és protagonitzada per 
l’actriu Marta Angelat i es 
podrà veure a la Sala Beckett 

de Barcelona del 15 d’octubre 
al 9 de novembre.

Una altra vallesana, Marta 
Carrasco, també serà present 
al festival de Girona. Al cos-
tat del músic Llibert Fortuny, 
els dies 8 i 9 de novembre, 
a la sala La Planeta, presen-
tarà Bin & Go, un espectacle 
sorgit d’una trobada única 
entre la ballarina i coreògra-
fa i el músic, en una vetllada 
més propera al que podria 
ser una  jam session que un 
espectacle convencional. Car-
rasco i Fortuny conviden els 
espectadors a presenciar una 
sessió especial de bingo on 
la felicitat és tan extremada-
ment fàcil d’aconseguir que 
de vegades es desitjaria no 
haver de cantar mai línia.

Xavi S.H. 
inaugura 
exposició a la 
Garriga
La Garriga

L’artista Xavi S.H., de 
l’Ametlla del Vallès, inau-
gura aquest dijous una nova 
exposició a la Sala d’Art de la 
Garriga, “Quan la fragilitat 
predomina en l’existència”. 
En aquesta mostra es podrà 
veure una selecció d’obres 
recents de l’artista, i dues 
obres de gran format creades 
exclusivament per a aquesta 
exposició. Una de les obres 
serà un quadre de 2 metres 
d’alçada per 8 de llargada, en 
què l’artista mostra la impor-
tància del món dels somnis 
en la seva obra creativa. 
L’altra obra exclusiva de gran 
format és una escultura pin-
tada en què critica la forma 
de vida massa accelerada de 
la societat actual. L’exposició 
obrirà fins al 27 d’octubre.

Anna Ballbona 
presenta el seu 
primer llibre a 
Barcelona
Montmeló

La periodista i escriptora 
Anna Ballbona presentarà 
dimecres a Barcelona el seu 
primer llibre La mare que et 
renyava era un robot (Premi 
Amadeu Oller 2008), en un 
acte que es farà al soterrani 
del bar Versalles, al barri 
de Sant Andreu. Aquest és 
l’establiment que va inspirar 
el bar del Peris d’ El cor de 
la ciutat. L’acte, que comen-
çarà a dos quarts de nou 
del vespre, serà conduït per 
l’historiador Pau Vinyes. La 
presentació anirà a càrrec del 
periodista i escriptor David 
Castillo, mentre que l’autora 
recitarà alguns dels poemes 
del llibre.


