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L’artista de Granollers tanca diumenge les representacions d’‘Atmosfera’

Pep Bou adapta el seu darrer 
muntatge a una pista de circ

El nou espectacle de Pep Bou inclou números d’altres muntatges

Granollers

Teresa Terradas

Per crear el seu darrer mun-
tatge, Atmosfera, Pep Bou ha 
hagut d’adaptar-se a un nou 
escenari, el d’una pista de 
circ, concretament al del Tea-
tro Circo Price de Madrid. 
Després d’assajar durant uns 
dies del mes de setembre a 
Roca Umbert Fàbrica de les 
Arts, aquest octubre l’artista 
de Granollers ha estrenat 
l’espectacle a Madrid, on 
aquest cap de setmana farà 
les darreres representacions, 
amb una acollida molt impor-
tant per part del públic.  

Atmosfera, ha explicat 
Bou, és un espectacle de 
caire antològic, que aplega 
diversos números de la seva 
trajectòria, però adequats al 
format de pista de circ, és a 
dir, pensant que els números 
es fan al mig de l’escenari. 
Atmosfera no és el resultat 
d’un gran treball d’investiga-
ció, però sí “d’un treball de 
quadrar coses experimenta-
des”, comenta l’artista, que 
apareix acompanyat d’Isaias 
Antolín com a mosso de pista 
–i que ja l’acompanyava a 
Rebufaplanetes–, i del pia-
nista Roc Sala, d’Argentona, 
que s’ha encarregat de tot 
el repertori musical. El 
resultat és un espectacle de 
gran format, que conjuga el 
sorprenent univers de les 
bombolles de sabó amb pro-
jeccions que ballen al so de 
la música en viu. La màgia de 

les imatges que es creen sub-
mergeixen els espectadors 
en la metàfora de la vida, un 
cercle perfecte de felicitat 
sense fissures.  

Aquesta no és la primera 
vegada que Pep Bou actua 
a Madrid. El 2004 ho va fer 
al Teatro Español, dirigit 
per Mario Gas, amb Diàfan. 
L’artista de Granollers ja 
té gairebé 30 anys de tra-
jectòria professional, amb 
actuacions arreu del món i 
un gran nombre de premis 
aconseguits en els festivals 
més prestigiosos d’arreu del 
món. 

Tercer concert del 
Cor de Cambra de 
Granollers, amb 
l’orgue J. M. Ruera
Granollers

El nou Cor de Cambra de 
Granollers presenta diumen-
ge la seva tercera producció, 
De Bach i Mendelssohn, en un 
concert inclòs dins el cicle La 
Música del Cel, a l’església 
de Sant Esteve de Granollers.  
Aquest cor professional de 
la Societat Coral Amics de 
la Unió i resident al Teatre 
Auditori, actuarà a partir de 
2/4 de 6 de la tarda, acom-
panyat de Vicenç Prunés, a 
l’orgue Josep Maria Ruera. 
El concert mostrarà la relació 
entre la música de Bach i la 
de Mendelssohn, d’una espe-
cial rellevància, ja que Bach 
no seria avui dia el mateix si 
un dia Mendelssohn no s’ha-
gués trobat casualment amb 
una còpia de la seva Passió 
segons Sant Mateu. D’altra 
banda, la música de Mendels-
sohn beu especialment del 
contrapunt sublim de Bach. 
El Cor de Cambra serà l’en-
carregat d’interpretar l’obra 
de Mendelssohn, mentre 
que l’orgue Ruera farà sonar 
l’harmonia de Bach. Al final, 
actuaran conjuntament. La 
direcció serà de Conxita 
Garcia, mestra assistent de 
direcció del Cor del Gran 
Teatre del Liceu.

Tornen les sessions 
de cinema infantil 
en català amb quatre 
noves pel·lícules
Granollers

El cicle de Cinema Infantil 
en Català (CINC) es reprèn a  
Granollers a partir d’aquest 
dissabte amb la projecció de 
quatre noves pel·lícules. Les 
sessions es faran als cinemes 
Oscar els dissabtes a 1/4 de 
5 de la tarda, al preu de 3,5 
euros. Aquest dissabte es 
projectarà Monstres contra 
alienígenes, mentre que el 
24 d’octubre serà el torn 
d’Ice age 3. L’origen dels dino-
saures. Les dues darreres 
sessions seran el 31 d’octu-
bre amb Cher ami, i el 7 de 
novembre, amb Up.

Concert del violinista 
Andrés Mustonen a 
l’Ametlla

L’Ametlla del Vallès

Dins la cinquena temporada 
de concerts internacionals 
de l’Ametlla, aquest dissabte 
actuarà el violinista Andrés 
Mustonen. El concert comen-
çarà a 1/4 de 10 del vespre a 
la parròquia de Sant Genís. 
Després hi haurà pa amb 
tomàquet. Mustonen inter-
pretarà peces de Bach, músi-
ca tradicional turca i música 
tradicional del sud de l’Índia.

Concert solidari 
a l’Ametlla 
amb Marcelo 
Mercadante
L’Ametlla del Vallès

L’ONG Amics de Santo 
Tomás i Somotillo ha orga-
nitzat per a aquest diven-
dres un concert solidari a 
l’Ametlla a càrrec de Marcelo 
Mercadante y su Quinteto 
Porteño. L’actuació es farà 
al poliesportiu municipal a 
les 10 del vespre. L’entrada 
costa 20 euros. El concert 
s’organitza amb el suport de 
l’Ajuntament de l’Ametlla i 
la col·laboració de l’Ajunta-
ment de la Garriga i de diver-
ses empreses de la comarca. 
La formació que tocarà és 
formada per Marcelo Mer-
cadante (bandoneó), Javier 
Feierstein (guitarra espanyo-
la), Andrés Serafini (contra-
baix), Olvido Lanza (violí) i 
Gustavo Llull (piano).

Teatre Ponent porta a escena el 
projecte Teatre i Literatura
Granollers

EL 9 NOU

El Teatre de Ponent de 
Granollers acollirà aquest 
cap de setmana Klàssics, un 
espectacle dirigit per Txell 
Roda a partir d’una drama-
túrgia de Jonay Roda, i inter-
pretat per Òscar Intente i 
Mariona Casanovas. Es tracta 
d’una obra que forma part 
del projecte Teatre i Litera-
tura, una proposta adreçada 
als alumnes dels cursos de 
batxillerat amb l’objectiu 
d’estimular la lectura i l’anà-
lisi de les obres que formen 
part dels seus currículums 
escolars. A través d’un tre-
ball de dramatúrgia es fan 
representables uns textos 
que no havien estat escrits 
amb aquest objectiu (novel-

la, poesia). 
Klàssics, per tant, és una 

dramatització senzilla i sim-
bòlica del recull d’antologia 
de Poesia catalana recomana-
da com a lectura obligatòria 
als alumnes de llengua cata-
lana. A partir d’aquest recull 
de poesies es planteja una 
trobada en un espai indefinit, 
eteri, entre la vida i la mort, 
la realitat i el somni, la veri-
tat i la poesia, on es troben 
una jove estudiant, Helena, i 
un misteriós home poeta. A 
través del recitat, el record, la 
interpretació i la compartició 
de les poesies el públic anirà 
descobrint qui és ell i, sobre-
tot, quina relació hi ha entre 
tots dos. L’obra es podrà veu-
re divendres i dissabte a les 9 
del vespre i diumenge a les 7 
de la tarda.

Al Temporada Alta, 
amb Jorge Wagensberg
Granollers

EL 9 NOU

Entre els nous projectes de 
Pep Bou destaca el que pre-
sentarà a finals de novembre 
dins el festival de tardor Tem-
porada Alta, al costat de Jorge 
Wagensberg. Sota el títol de 
Berishit (La història més bella 
del Cosmos), Bou i Wagens-
berg pujaran a l’escenari de 
l’Auditori de la Mercè de 

Girona per recordar la bellesa 
d’allò que ens envolta, i mos-
trar d’on venim i on anem. 
“Mentre Wagensberg va fent 
les explicacions des de l’apa-
rició de les primeres cèl·lules 
i la seva evolució, jo m’encar-
rego de fer metàfores visuals, 
a partir de les bombolles”, 
explica Bou. Els dos ja havien 
col·laborat en altres ocasions, 
però mai havien fet una cosa 
amb cara i ulls com aquesta.

Mazoni i El Petit de 
Cal Eril, al tercer 
concert del Cicle de 
Cants i Autors
Granollers

Mazoni i El Petit de Cal 
Eril protagonitzaran el nou 
concert del Cicle de Cants 
i Autors, que tindrà lloc 
aquest dissabte a la Casa de 
Cultura Sant Francesc de 
Granollers. Mazoni, és a dir, 
Jaume Pla, és un exemple de 
l’escena independent catala-
na, amb quatre treballs ja al 
darrere. A Granollers es pre-
sentarà en el format senzill. 
El concert es completarà amb 
l’actuació d’El Petit de Ca 
l’Eril, la banda de Joan Pons, 
que presentarà el seu primer 
treball discogràfic, I les sar-
gantanes al sol (Bankrobber, 
2009), un exemple pràctic 
de la diversitat, l’originalitat 
i l’atreviment de la música 
catalana actual.


