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CULTURA 26 NOU9EL

Granollers

EL 9 NOU

La coral de Saint Marc de 
Lió, protagonista de posar 
veu i vida a la pel·lícula Los 
chicos del coro, actuarà aquest 
dissabte al Teatre Auditori 
de Granollers dins la gira 
que està fent per tot el món. 
La formació va ser escollida 
entre centenars per interpre-
tar la pel·lícula, dirigida per 
Christophe Barratier.

En l’actuació que ofe-
riran aquest dissabte a 
partir de les 10 del vespre 
a Granollers, la coral inter-
pretarà durant dues hores 
el repertori de cançons de 
la pel·lícula. Entre tots els 
integrants, dalt l’escenari hi 
haurà Jean-Baptiste Mauni-
er, la veu principal de la pel-
lícula, que interpreta Pierre 
Morhange, un jove cantant 
de cor coral. Segons el direc-
tor de la formació, la música 
que interpreten és senzilla 
i sense pretensions, jugant 
més amb l’emoció que no 
pas amb la investigació esti-
lística.

La Coral de Saint Marc 
és un conjunt mixt format 
el 1986 i compost per uns 
55 nens i nenes d’entre 10 
i 15 anys, tots escolaritzats 
al Centre de Saint Marc 
de Lió, a França. Abans de 
participar en la pel·lícula 
Los chicos del coro, els nens 

La Coral de Saint Marc està formada per uns 55 nens i nenes d’entre 10 i 15 anys
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El ceramista Carles Vives

Granollers

EL 9 NOU

El ceramista Carles Vives ha 
estat escollit nou membre 
de l’Acadèmia Internacio-
nal de Ceràmica, amb seu a 
Ginebra. El consell reunit el 
setembre passat va escollir 
la seva candidatura perquè 
considera que la seva adhe-
sió a l’acadèmia “representa 
un enriquiment important 
per a ella”. L’entrada oficial 
dels nous membres, que es 
fa cada dos anys, tindrà lloc 
l’any 2010 a París.

“Ser membre d’aquesta 
acadèmia és una cosa total-
ment honorífica, però dóna 
molt prestigi”, comenta 
Vives, amb una llarga trajec-
tòria al seu darrere. A prin-
cipis d’octubre, precisament, 

 ‘Hamlet’, d’Oriol Broggi, arriba diumenge al Teatre Auditori

Els protagonistes de ‘Los chicos 
del coro’ actuen a Granollers

de la coral ja havien obtin-
gut nombrosos èxits amb 
el seu repertori musical. 
Aquest dóna preferència 
a la música sacra, del cant 
gregorià fins al segle XX. 
També interpreten temes de 
música contemporània com 
Poulenc, Curuflué, Caplet i 
Britten.

TEATRE AMB ‘HAMLET’

D’altra banda, la temporada 
teatral al Teatre Auditori de 
Granollers arrencarà aquest 

cap de setmana amb Hamlet, 
de Shakespeare, portat a 
l’escenari per Oriol Broggi, 
i amb la interpretació de 
Julio Manrique, Carme Pla 
i Carles Martínez, entre 
altres. La representació 
tindrà lloc diumenge a les 7 
de la tarda a la sala gran del 
Teatre Auditori.

Hamlet, potser l’obra més 
coneguda de Shakespeare, 
és una història de venjances. 
Hamlet és fill del recent-
ment mort rei de Dinamar-
ca. Aquest se li apareix per 

explicar-li que ha mort a 
mans del seu germà Claudi 
i, des d’aquest moment, viu 
confús i pensant a venjar-
se. L’objectiu de Claudi és 
casar-se amb l’esposa del 
seu germà i governar el país. 
El muntatge explota temes 
com la bogeria, la traïció, 
la venjança i la corrupció 
moral. Dins aquest panora-
ma, Hamlet es presenta com 
un lluitador l’arma del qual 
és la paraula, que li serveix 
d’antídot contra la neurosi 
depressiva. 

L’Espai d’Arts de 
Roca Umbert obre 
temporada amb un 
nou projecte
Granollers

L’Espai d’Arts de Roca 
Umbert de Granollers 
inaugura aquest divendres 
“Cartografies del No-Lloc”, 
un projecte seleccionat en 
la convocatòria artística que 
va fer la sala. Es tracta d’una 
exposició comissariada per 
Laura Plana (Barcelona, 
1982), en què presenta una 
selecció de sis artistes cata-
lans i internacionals. A la 
primera edició de la convoca-
tòria, feta la primavera pas-
sada, s’hi van presentar una 
quarantena de projectes, tres 
dels quals han estat escollits 
per formar part de la tempo-
rada expositiva 2009-10. La 
inauguració de l’exposició es 
farà a les 8 del vespre.

Una obra 
infantil obre la 
temporada de 
teatre a Mollet
Mollet del Vallès

El Teatre Municipal de Can 
Gomà de Mollet inaugura 
aquest diumenge la tempora-
da de tardor amb l’espectacle 
infantil La caputxeta verme-
lla, de la companyia Dansa 
Cotton. La temporada també 
inclourà espectacles de músi-
ca, teatre, infantils i de les 
entitats locals, com la Irman-
dade a Nosa Galiza, el grup 
de teatre de Can Pantiquet, 
la Banda de Joves Músics o 
el Centro Cultural Andaluz. 
La temporada acabarà amb 
el concert de Nadal i els Pas-
torets.

Carles Vives entra a 
l’Acadèmia Internacional 
de Ceràmica

va rebre una menció d’honor 
en la biennal internacional, 
celebrada a la ciutat portu-
guesa de Beiro. Darrerament 
també ha participat en una 
exposició col·lectiva sobre  
plats, “Sabores de la tierra”, 
amb artistes de Portugal.

El certamen comença aquest dissabte amb una obra de Botarga Teatre

Teatre de Guerrilla actuarà a la X 
Mostra de Teatre de Lliçà de Vall

Lliçà de Vall 

Marc Garcia B.

Teatre de Guerrilla serà el 
cap de cartell de la desena 
edició de la Mostra de Teatre 
de petit format i alternatiu 
Tardor Teatre (TATE), de 
Lliçà de Vall. Actuaran el 
13 de desembre al vespre al 
pavelló d’esports amb l’obra 
Fum. El grup ja va actuar al 
poble en la primera edició 
del TATE, i ara torna per 
posar el colofó a l’aniversari. 
La Mostra d’enguany inclou, 
a més, fins al desembre, una 
obra musical, una d’artistes 
locals, una altra per a públic 
familiar i dos muntatges 
més. 

El tret de sortida serà 
aquest dissabte al vespre 

amb Variacions enigmàti-
ques, de Botarga Teatre. Amb 
Ricard Borràs i Miquel Tor-
rens, l’obra va ser selecciona-
da per representar les Illes 
Balears al Projecte Alcover 
2009. 

TORNA ‘TINA, LA BRUIXA 
FINA’, 10 ANYS DESPRÉS

El dissabte 31 serà per a 
un espectacle per a públic 
familiar, Tina, la bruixa fina. 
Es dóna el cas que és la pri-
mera obra infantil que es va 
representar al TATE ara fa 
10 anys. La comèdia musical 
Ruddigore o la nissaga male-
ïda i el muntatge Contra el 
progrés són les dues propos-
tes per al mes de novembre. 
Al desembre, a banda de Tea-

tre de Guerrilla, es donarà 
protagonisme al grup local 
amateur Xamba Teatre, que 
representarà Fuita, dirigida 
per Mònica Lucchetti. 

Totes les obres, excepte 
la de Teatre de Guerrilla, es 
fan a la sala d’actes del Casal 
Social. Les localitats no estan 
numerades i les places són 
limitades. Les entrades anti-
cipades es venen al centre 
cívic Can Magarola. Les tres 
obres professionals costen 6 
euros; la infantil, 3 (gratuït 
per a menors de 12 anys); 
l’amateur, 5, i l’entrada per 
a Fum val 12 euros. Es pot 
adquirir un abonament al 
preu de 20 euros que inclou 
els tres muntatges profes-
sionals i l’obra de Teatre de 
Guerrilla.


