
Dictadors de butxaca
el guanyador del

VI Premi Literari Jaume Maspons i Safont
ja és a la venda

Feu una llista de la gent que més odieu i, tot seguit, feu-ne una altra de tot el que us 
agradaria que els passés.
Amb aquesta engrescadora proposta comença Dictadors de butxaca, una sàtira dels 
individus que usen la seva quota de poder per humiliar, menysprear o aprofitar-se dels 
altres.

Divendres, 7 de març de 2008
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La biblioteca Can Pedrals va acollir dimecres una lectura dramatitzada de ‘La plaça del Diamant’

Aquest dissabte es faran lectures públiques de ‘La plaça del Diamant’

Granollers, Vallromanes, la Garriga 
i Cardedeu, amb Rodoreda

Teatre de petit 
format a L’Era 
de Mollet

Mollet del Vallès

Dins la programació de petit 
format al centre cívic L’Era 
de Mollet, s’hi ha inclòs un 
minicicle de teatre social 
amb dues representacions 
aquest dissabte i el 5 d’abril. 
El cicle està vinculat al tram 
final del projecte Obrim 
finestres, obrint diàlegs. 
Aquest dissabte es presen-
tarà l’obra Cápsulas de colo-
res, de la companyia Com-
partint paraules i cafè, de 
Granollers, vinculada al cen-
tre cívic de Can Bassa. L’obra 
investiga històries personals 
sobre la llibertat coartada a 
les dones.

El Quintet de Vent 
J actua al Cicle de 
Joves Intèrprets 
de la Garriga
La Garriga

El Quintet de Vent J actua 
aquest dissabte a les sis de la 
tarda a l’Auditori de l’Escola 
Municipal de Música de la 
Garriga, dins el quart Cicle 
de Joves Intèrprets. Els seus 
components són alumnes de 
música de cambra de l’Es-
cola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC).

del centenari del naixement 
de l’escriptora. La lectura es 
fa simultàniament a diver-
sos municipis de Catalunya.

 A Granollers, la lectura 
es farà de les onze del matí 
i a les dues del migdia a la 
placeta davant de la Casa de 
Cultura Sant Francesc, en 
un acte que té el suport de 
l’Ajuntament de Granollers-
Xarxa de Biblioteques, la 
llibreria La Gralla i l’Ate-
neu. Les persones inte-
ressades poden demanar 
tanda a La Gralla, tot i que 
el mateix dia de la lectura 
també hi podran participar. 
A Granollers, a la biblioteca 
Can Pedrals, aquest dime-
cres a la tarda ja es va fer 
una lectura dramatitzada 
de l’obra de Mercè Rodore-
da amb la companyia Blau 
de Taronja. La lectura va 
comptar amb l’acompanya-
ment musical de violoncel, 
acordió i capsetes de músi-
ca.

A Vallromanes, la lectura 
pública començarà a les 
onze del matí a l’exterior 
del Casal de Vallromanes, 
mentre que a Cardedeu l’ac-
te es durà a terme a la lli-
breria Pla de la Calma. A la  
Garriga la lectura pública es 
farà a la plaça de l’Església, 
organitzada per l’Àrea de 
Cultura de l’Ajuntament, 
la biblioteca i la llibreria 
Àgora.

Granollers

EL 9 NOU

Quatre municipis de la 
comarca del Vallès Oriental 

s’han apuntat a la celebra-
ció del centenari del naixe-
ment de l’escriptora Mercè 
Rodoreda amb la lectura 
pública de la seva obra més 

universal i emblemàtica, La 
plaça del Diamant. L’acte 
s’impulsa des de la Setmana 
del Llibre en Català i dins 
els actes de commemoració 

Granollers

EL 9 NOU

La companyia T de Teatre, 
sota la direcció de Javier 
Daulte, actua aquest diven-
dres a Granollers amb totes 
les entrades exhaurides. 
Aquest dijous al vespre van 
fer una altra funció. El grup 
presentarà el muntatge Com 
pot ser que t’estimi tant, una 

divertida comèdia de terror 
que parteix d’unes trucades 
misterioses i amenaçadores 
i que permet gaudir de les 
cinc actrius en un registre 
diferent. T de Teatre són 
Mamen Duch, Míriam Iscla, 
Marta Pérez, Carme Pla i 
Àgata Roca. El muntatge 
compta amb l’espectacular i 
cuidada escenografia de Paul 
Berrondo.

Lliçà d’Amunt

EL 9 NOU

El cantant uruguaià Jorge 
Drexler actuarà aquest diven-
dres a partir de les deu del 
vespre al pavelló de l’IES 
Lliçà. El concert, organitzat 
per l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt, s’inclou en la gira 
en acústic que està fent per 
tot l’Estat espanyol per pre-

sentar Cara B. Les entrades 
es poden comprar de forma 
anticipada per 15 euros. A la 
taquilla costaran 20 euros. 

Drexler és un artista excep-
cional que sap barrejar com 
ningú l’electrònica i la poesia, 
de manera que aconsegueix 
unes cançons que segueixen 
la millor tradició dels grans 
cantautors. Amb Al otro lado 
del río va aconseguir un Oscar.

T de Teatre actua divendres al 
Teatre Auditori de Granollers 
amb les entrades exhaurides

La gira de Jorge Drexler 
amb ‘Cara B’ fa parada a 
Lliçà d’Amunt, dissabte

Milnotes, de les 
Franqueses, 
estrena espectacle

Les Franqueses del Vallès

La companyia Milnotes, de les 
Franqueses, estrena diumen-
ge ‘La història de Xarhazad i 
Duniazad’, basat en els relats 
de Les mil i una nits. L’espec-
tacle, dirigit per Joan Garrido, 
porta a escena  Sílvia Lloren-
te, actriu narradora; Zenda, 
ballarina coreògrafa; i Azzis 
i Khodari i Víctor Valencia, 
encarregats de posar la per-
cussió en directe. L’obra es 
presenta a les sis de la tarda al 
teatre de Bellavista.


