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El veterà pallasso té la intenció de crear un centre per aprendre la professió

Jango Edwards farà un curs de 
‘clown’ a l’octubre a La Troca
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Jango Edwards, en una actuació de fa més de 10 anys a la Garriga

Granollers

EL 9 NOU

El veterà i popular pallas-
so Jango Edwards serà el 
proper mes d’octubre a 
Granollers per oferir un 
taller de clown a l’espai 
La Troca de Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts. Serà 
una experiència pilot que 
en un futur es podria con-
vertir en l’embrió d’una 
universitat del pallasso que 
vol tirar endavant Edwards. 
La regidora de Cultura de 
l’Ajuntament de Granollers, 
Alba Barnusell, assegura 
que, de moment, no hi ha 
res decidit sobre aquest 
tema. “El que hem fet fins 
ara ha estat cedir un espai 
a La Troca perquè Jango 
Edwards pugui impartir 
aquest curs. Si la cosa funci-
ona, si a ell li agrada l’espai 
i ens arribem a entendre, 
nosaltres estarem encantats 
que tiri endavant el seu pro-
jecte a Granollers”, especifi-
ca Barnusell. La regidora ha 
volgut deixar clar que des 
de Granollers no s’impulsa 
cap universitat del clown, 
“sinó que és un projecte 
personal del pallasso”. Si 
arriba el moment, però, 
l’Ajuntament està decidit 
a donar-li tot el suport. El 
mateix opina Teresa Llobet, 

Els Diables de 
Montornès i 
Semproniana actuen 
al Rodafolk
Roda de Ter

El Festival Rodafolk, que 
se celebra aquest cap de 
setmana a Roda de Ter (Oso-
na), inclou en la seva pro-
gramació l’actuació de dos 
grups vallesans, els Diables, 
de Montornès del Vallès, 
i el grup Semproniana, de 
Granollers. Les dues forma-
cions actuaran aquest diven-
dres al vespre. La colla de 
Montornès, nascuda el 1985, 
s’ha anat consolidant al llarg 
dels anys i ha fet nombroses 
actuacions arreu del país i 
també a l’estranger. Entre 
les seves actuacions, ha par-
ticipat en el tancament del 
Tradicionarius i, juntament 
amb Xarop de Canya, és l’or-
ganitzador de la mostra de 
folk Balla Montornès. Per la 
seva part, Semproniana és 
un grup de música popular 
per ballar que es va formar a 
finals de l’any 2003 amb cinc 
joves. 

Surt el nou volum 
de ‘Monografies del 
Montseny’

Sant Pere de Vilamajor

Aquest dissabte, a la Rectoria 
de Sant Pere, es presentarà 
el 24è volum de Monografies 
del Montseny. Josep Maria 
Panareda participarà en 
l’acte i parlarà del la histò-
ria i l’aprofitament del faig 
al Montseny. L’acte, que 
començarà a les 7 de la tarda 
a la sala Orila, és organitzat 
per l’Associació d’Amics 
del Montseny, amb la col-
laboració de l’Ajuntament de 
Sant Pere de Vilamajor. 

Nit de rock a Mas 
Bagà, a Llinars
Llinars del Vallès

El pati de Mas Bagà, a Llinars 
del Vallès, acollirà aquest 
dissabte una Nit de Rock, 
que començarà a les 10 del 
vespre amb l’actuació de 
Moai-Corp. A les 11 serà el 
torn de Beside, i a les 12 de la 
nit, de Manuel Dopico. L’acte 
és organitzat per Dones de 
Llinars amb la col·laboració 
de l’Ajuntament.

Últim concert del cicle 
Música a la Muntanya, 
a la Conreria
Sant Fost de Campsentelles

Aquest divendres se celebra-
rà l’últim concert del cicle 
Música a la Muntanya, que 
s’ha celebrat aquestes darre-
res setmanes a la Conreria. 
En aquesta ocasió actuarà 
l’orquestra de música afrocu-
bana Emebé Són. El cicle ha 
estat organitzat per Amics de 
la Conreria.

directora de Roca Umbert: 
Ens agradaria molt acollir 
un projecte com aquest, 
però de moment només es 
tracta d’un curs de quatre 
setmanes”. 

A Roca Umbert, preci-
sament, està pendent, en 
un futur, la construcció 
de l’Espai de Circ, del qual 
de moment només hi ha 
el projecte arquitectònic. 
L’equipament ha de formar 

part del mapa del circ a 
Catalunya juntament amb 
altres espais.

Per fer el curset a 
Granollers, Jango Edwards 
tindrà la col·laboració d’al-
tres pallassos com Joan 
Montanyès Monti, Slava 
Polunin, Lolo Brusca o 
Johnny Melville. El curset, 
que es podria repetir a la 
primavera, tindrà 15 places.

Edwards acostuma a fer 

tallers de pallasso a dife-
rents ciutats del món. Tal 
com explica en la seva web, 
“l’art del clown actor no és 
només una professió, sinó 
un estil de vida que exigeix 
una comprensió de l’emo-
ció, la sensibilitat, la pas-
sió, el pathos i el cor”. Per 
a Edwards, l’essència del 
pallasso, en el sentit pur, és 
una combinació d’innocèn-
cia i maduresa. 

Noves actuacions del grup H30, de 
Caldes de Montbui

Caldes de Montbui

El grup H30 de l’Escola de Música Joan Valls 
de Caldes de Montbui continua amb les seves 
actuacions a diferents escenaris. Aquest 
dijous al vespre estava previst que actués 
al restaurant El Mos de Manresa, mentre 
que aquest divendres actuarà al Festival de 

Castellcir. El grup és format per alumnes de 
l’Escola de Música i es va constituir el curs 
2003/04. El professorat va pensar que seria 
convenient per als alumnes que hi hagués 
una formació que els donés l’oportunitat 
d’interpretar música en grup. Aquest any, el 
grup ha tingut la col·laboració del clarinetista 
Aart Rozeboum, que  cada juliol ofereix una 
classe magistral als clarinetistes de l’escola. 
El públic va reclamar diversos bisos.

The Suitcase 
Brothers Band 
actua divendres a 
Sant Feliu
Sant Feliu de Codines

La formació The Suitcase 
Brothers Band actuarà aquest 
divendres, a les 2/4 d’11 del 
vespre, al parc municipal 
de Can Xifreda en el segon 
concert del primer Cicle de 
Música a la Fresca. La banda, 
dedicada sobretot a la música 
blues, és formada per Pere 
Puertas (veu i guitarra), 
Víctor Puertas (harmònica, 
piano i veu), Josep Martí Pas-
to (baix) i Nèstor Busquets 
(bateria). El seu últim treball 
es va publicar el 2006 amb el 
títol Walk On. La formació 
dels germans Víctor i Pere 
Puertas ha publicat diversos 
treballs i destaquen les col-
laboracions en les bandes 
sonores de les pel·lícules El 
Bola i Noviembre. El 1998 van 
guanyar la segona edició de 
l’Amfirock de Parets. El cicle 
de música va començar per 
Sant Joan amb l’Orquestra 
Montecarlo. G.P.


