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CULTURA 28 NOU9EL

La música, el cinema 
i la poesia centren 
l’activitat d’estiu a 
Roca Umbert

Granollers

EL 9 NOU

Sota el nom d’Obert per 
Vacances, Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts proposa 
una quinzena d’activitats 
relacionades amb la música, 
el cinema i la poesia fins 
a finals de juliol, amb la 
col·laboració d’Amics de 
l’Àfrica, l’Associació Cultu-
ral, Jazz Granollers i Rumb.

La programació començarà 
aquest divendres amb un 
concert de Llibert Fortuny 
inclòs dins el Festival de 
Jazz i continuarà dissabte 
amb una marató de contes 
per a adults. La música tam-
bé arribarà de la mà de Pep 
Domènec, que oferirà un 
concert amb una pianola, i 
d’Slàinte, un grup de folk 
irlandès i escocès. 

D’altra banda, la grano-
llerina Ivette Nadal presen-
tarà els temes del seu nou 
treball, Últimes guerres, 
acompanyada del guitarrista 
Francesc Bertran. També 
presentarà el seu nou disc, 
Reflections, José Luís Bieito, 
que amb l’ús simultani de la 
música en directe i el vídeo 
crea una experiència d’envi-
ronament i multisensorial 
única. La música folk i les 
percussions mediterrànies 
arribaran de la mà de Gui-
rigall el 9 de juliol, mentre 
que Vijing (creació indivi-
dual en directe), amb Albert 
Sitges, presentarà una pro-
posta innovadora el 10 de 
juliol, igual que el concert 
de tango instrumental con-
temporani amb Che Tango. 
La cultura àrab serà la pro-
tagonista el 17 de juliol amb 
els contes que explicarà Alí 
El Aziz i el concert de músi-
ca àrab que oferiran dos dels 
pilars de l’Orquestra Àrab 
de Barcelona, Mohamed 
Soulimane (violí) i Moha-
med Bout (veu i llaüt). 

Les últimes actuacions 
musicals seran el 18 de juli-
ol amb Elvira i 2 Seconds 
Delay, dues de les bandes 
que assagen al Cub, i el 23 
de juliol amb el grup de 
folk balcànic, celta i jueu, 
Amants de Lulú.

La programació musical es 
completarà amb la poètica. 
Paraules a la fàbrica és el 
nom del muntatge que un 
grup de poetes vinculats a la 
ciutat de Granollers han pre-
parat a base de poesia con-
temporània. D’altra banda, 
Roca Umbert també acollirà 
un cicle de Cinema d’Au-
tor Africà amb films com 
Abouma, Vacances au pays, 
Tasuma o Moi et mon blanc.

La programació del darrer cap de setmana d’agost es completarà amb música i sarsuela

La festa major portarà Joan Pera, 
Toni Albà i Clownic a Granollers

Els actors Joan Pera i Lloll Bertran a ‘El joc dels idiotes’

Granollers

EL 9 NOU

La programació de la festa 
major de Granollers, que se 
celebrarà a finals d’agost, 
inclou cinc espectacles 
teatrals, una sarsuela i dos 
concerts organitzats pel 
Teatre Auditori i pel Teatre 
de Ponent. Els protagonistes 
seran l’Associació Musical 
Aula Lírica de Granollers, 
l’Escola de Música Art9 i 
l’Escola Municipal de Músi-
ca Josep Maria Ruera i cinc 
companyies professionals 
amb actors com Joan Pera, 
Lloll Bertran, Fermí Fernán-
dez o Ferran Rañé.

El programa festiu s’inau-
gurarà el dijous 27 d’agost 
amb El Messies, de Patrick 
Barlow, una comèdia anglesa 
que s’inscriu dins el teatre de 
l’absurd protagonitzada per 
Fermí Fernández, Toni Albà i 
Elena Roche. La segona obra 
de teatre, el 28 d’agost, serà 
El joc dels idiotes, de Francis 
Veber, una altra comèdia 
que, en aquest cas, serà inter-
pretada per Joan Pera, Lloll 
Bertran o Gretel Stuyck. 

La tercera proposta tea-
tral, Cancún, arribarà el 29 
d’agost amb Ferran Rañé, 
Lluïsa Castell, Toni Sevilla 

i Lluïsa Mallol, mentre que 
la quarta, el 30 d’agost, ani-
rà a càrrec de Clownic, que 
presentarà 100% Tricicle. Es 
tracta d’un grup de teatre 
paral·lel a Tricicle que recull 
aquells gags que porten la 
marca de la companyia. 

Durant els dies de festa 
major, al Teatre de Ponent 
es podrà veure Esperando 
a... Godoy, un espectacle ple 
d’humor agut i enginyós en 

què es parla sense embuts 
del matrimoni, el divorci, els 
animals, les plantes, l’amor i 
fins i tot de la mort. 

D’altra banda, l’Associa-
ció Musical Aula Lírica de 
Granollers oferirà la sarsuela 
La del manojo de rosas, en 
una cita que ja s’ha convertit 
en habitual el diumenge de 
festa major a la tarda al Cen-
tre Cultural.

En l’aspecte musical, l’Es-

cola de Música Art 9 oferirà 
el concert de festa major 
divendres 28 d’agost al Tea-
tre Auditori, mentre que 
l’Escola Municipal de Música 
Josep Maria Ruera ho farà el 
dissabte 29, també al teatre. 

Les entrades ja es poden 
comprar tant a les taquilles 
del teatre com al Servei 
de Telentrada de Caixa de 
Catalunya (902 10 12 12 i 
www.telentrada.com).

El músic de Santa Eulàlia obre el II Cicle d’Espectacles al Carrer de les Franqueses

Ton Rulló presenta nous temes
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El músic Ton Rulló, de Santa Eulàlia

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

Ton Rulló i la PG Banda 
seran els encarregats d’in-
augurar, aquest dissabte al 
vespre a la plaça de l’Ajun-
tament, la segona edició del 
Cicle d’Espectacles al Carrer 
de les Franqueses. El músic 
de Santa Eulàlia de Ronçana 
aprofitarà aquest concert per 
presentar alguns temes del 
seu nou disc, que ja és a punt 
de sortir publicat. Segons 
ell, és un treball més arriscat 
que el primer, Fora lo dogal!, 
del qual també interpretaran 
alguns temes.   

El nou treball discogràfic 
destaca per ser molt variat. 
“Inclou coses molt diferents. 
Hi ha molts temes de percus-
sió, cançons de les terres de 
Lleida, cúmbies, i molta bar-
reja d’electrònica i de veus”, 
explica Ton Rulló. El músic 
considera que és un treball 
més ballable i alegre. Des-

prés d’actuar aquest dissabte 
a les Franqueses ho faran 
més endavant al Figarock de 
Lleida o a Palamós. Potser 
també actuaran a Madrid i al 
País Basc, on el seu primer 
treball discogràfic ha tingut 
un gran èxit.

El Cicle continuarà el 19 
de juny amb Ànima Ami-
ga, que presenta Cançons 
d’amor i de lluna al Consell 
del Poble de Llerona, i el 20 
de juny amb Cop de Clown 
i Un altre intríngulis, a la 
plaça Major de Bellavista. 

El 26 de juny serà el torn de 
la companyia de teatre La 
Màscara, que representarà 
Jordi Carlitos II a la plaça de 
davant de Can Font. Els dos 
propers espectacles se cen-
traran en el circ i arribaran 
de la mà de la companyia 
Àticus, amb Déu n’hi do (4 
de juliol a la plaça Major 
de Bellavista) i la compa-
nyia Cirkonita amb Efecte 
doppler (11 de juliol a la pla-
ça de l’Espolsada).

A Marata, com ja és tradici-
onal, se celebrarà la Trobada 
de Romancers, que arriba a 
la setena edició. Inclourà les 
actuacions d’Ara Pla! amb 
Romanços amb ulls de dona, 
i de Pep Gimeno Botifarra i 
la Rondalla amb Si em pose 
a cantar cançons. Els dos 
concerts es faran el 18 de 
juliol. El cicle es reprendrà 
l’1 d’agost amb el pallasso 
Marcel Gros i el 20 de setem-
bre amb l’espectacle de circ 
de Solo Manolo.


