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Ponent 
programa una 
orba que parla 
de la dona sota 
el franquisme

Granollers

EL 9 NOU

El Teatre de Ponent de 
Granollers presenta aquest 
cap de setmana Alícia ja no 
viu aquí (la dona a Espanya 
1939-1981), de la companyia 
Projecte Galilei. L’obra, que 
s’ha estrenat al festival Tem-
porada Alta de Girona, parla 
de la dona sota el franquisme 
travessant els anys 40, 50, 
60 i 70 amb alguns textos de 
l’època i amb cançons que 
aleshores van estar de moda. 
Els autors, Josep Galindo 
i Pablo Ley, analitzen el 
paper de la dona durant el 
franquisme, la submissió i 
el silenci imposat. La com-
panyia ja ha presentat altres 
muntatges com La materni-
tat d’Elna o La ruta blava. 
Les intèrprets són Alba 
Pérez, Anna Elias, Helena 
Bagué, Mar Monegal, Marina 
Fita, Sílvia Martín i Sílvia 
Montells.

Al final de la sessió 
d’aquest divendres se cele-
brarà l’Escola d’Espectadors. 
En aquesta ocasió hi haurà 
representants de la Taula 
d’Igualtat d’Oportunitats de 
Granollers, un espai partici-
patiu obert a totes les grano-
llerines en què es dóna veu 
als interessos i sabers de les 
dones i es treballa per una 
societat més igualitària. Les 
altres dues representacions 
es faran dissabte a les 9 del 
vespre i diumenge a les 7 de 
a tarda. 

Parets presenta 
l’audiovisual ‘2n 
3a’ a Can Rajoler

Parets del Vallès

Aquest divendres es presen-
ta oficialment a Parets el 
curtmetratge 2n 3a, guanya-
dor del concurs Joves Cre-
adors que s’emmarca en la 
campanya “Prou d’hòsties!”. 
Aquest projecte vol consci-
enciar sobre l’abast i les con-
seqüències de la violència de 
gènere en la parella i de com 
afecta tot el seu entorn. Els 
autors són Laia Casanovas 
del Pino, veïna de Parets de 
18 anys i estudiant de Cine-
ma i Audiovisuals; Maria 
Codina, veïna de Mollet de 
18 anys i estudiant de l’Esco-
la de Cinema, i Adrià Mayol 
Toll, veí de Mollet de 20 anys 
i estudiant de Graduat Supe-
rior en Cinema i Audiovisu-
als. La presentació es farà a 
les 8 del vespre al teatre de 
Can Rajoler.

Divendres s’inaugura la 31a edició del Cicle de Jazz, amb Juliene Heineman

Torna el jazz al Casino

Granollers

EL 9 NOU

El Cicle de Jazz al Casino de 
Granollers arriba enguany 
a la 31a edició amb dife-
rents propostes des d’aquest 
divendres i fins a mitjan mes 
de desembre. Tots els con-
certs es faran al Casino els 
divendres a les 11 del vespre, 
excepte l’actuació del Cor de 
Cambra del Vallès Oriental, 
Martí Ventura Trio i Laia 
Cagigal, que presentaran el 
muntatge Després del jazz, 
el diumenge 22 de novem-
bre al Teatre Auditori de 
Granollers.

El primer concert del cicle 
anirà a càrrec de Juliene 
Heinemann + Trio. El públic 
granollerí podrà escoltar, 
aquest divendres, els temes 
del primer treball d’aquesta 

berlinesa com a solista, amb 
una clara empremta perso-
nal i intimista. En aquesta 
ocasió anirà acompanyada 
d’una envejable selecció de 
músics (Jordi Matas, guitar-
ra; Marko Lohikari, contra-
baix; i Joe Smith, bateria). 
Al seu costat, la cantant 
interpretarà un acurat com-
pendi de cançons originals 
dintre de l’estil jazz song. 
Són temes que destil·len 
amors impossibles, lliura-
ments absoluts i somriures 
robats.

El cicle continuarà el 13 
de novembre amb Horacio 
Fumero Trio. El mestre del 
contrabaix visitarà de nou 
Granollers amb una forma-
ció consolidada (Joan Mon-
né, piano; Julián Slanchez, 
trompeta) i un repertori 
amb temes originals i estàn-

dards de Monk o Gillespie, 
sempre amb la inspiració 
del que li agrada anomenar 
jazzsur.

magnarelli, per pri-
mer cop a granollers

El trompetista Joe Magna-
relli i el seu trio prendran el 
relleu el 20 de novembre en 
el que serà la seva primera 
actuació a Granollers. El 
trio que l’acompanya és un 
conjunt de categoria format 
per Fabio Miano (pianoa), 
Ignasi González (contrabaix) 
i Esteve Pi (bateria). El saxo-
fonista nord-americà Jerry 
Bergonzy actuarà el 27 de 
novembre acompanyat de 
Dave Santoro (contrabaix) i 
Andre Mikeluti (bateria).

Al mes de desembre serà 
el torn d’Ylema, una for-

mació que concentra par-
tícules de jazz, pop, rock i 
electrònica sota la direcció 
de David González, i de 
Xangoa, que tancarà el cicle 
el dia 11 de desembre. És 
la nova aventura de Perico 
Sambeat per saciar el seu 
vessant més experimental i 
elèctric.

Una de les actuacions des-
tacades d’enguany arribarà 
el 22 de novembre al Tea-
tre Auditori amb el Cor de 
Cambra del Vallès Oriental, 
Martí Ventura Trio i Laia 
Cagigal. Junts presentaran el 
concert Després del jazz, un 
recull d’obres que al llarg de 
les últimes dècades ha estat 
una referència de la música 
moderna. Aquest concert 
està organitzat per la Socie-
tat Coral Amics de la Unió i 
Jazz Granollers.

El grup de Santa Eulàlia presenta ‘A veces los dioses nos regalan cinco minutos’ al Razzmatazz

De Cara a la Pared declara les seves 
intencions amb el seu quart disc

Santa Eulàlia de Ronçana

Pere Nadal

El grup de Santa Eulàlia de 
Ronçana De Cara a la Pared 
acaba de publicar el tercer 
àlbum, A veces los dioses nos 
regalan cinco minutos amb 
què, segons afirmen, asso-
leixen el punt de maduresa 
musical. Després d’El Arte-
sano (2004) i Bienvenidos 
al teatro (2007), el nou disc 
de DCP fa un pas més enllà 
en el seu pop-rock-patxanga 
en castellà. Sergi Ambrós 
(veu), Sebas Blázquez (gui-
tarra), Óscar Calls (baix), 
Jordi López (guitarra) i Jordi 
Riera (bateria) han imprès 
el seu segell a les 14 cançons 
d’un treball que capta l’es-
sència del conjunt vallesà. 

L’àlbum es va enregistrar 
entre el maig i el juliol a 
Producciones Violentas, 
de Parets del Vallès, i es 
va masteritzar a The Vault 
(Nova York) durant l’agost. 
Produït pel guitarra Sebas 
Blázquez i amb arranjaments 
de Jordi Díez i del mateix 
grup, el disc ha comptat amb 
diverses col·laboracions. 
Entre altres, les de Daniel 
Higiénico, Curro Savoy, Edu 
Acedo (Gertrudis) o Rubén 
(La Pegatina). “Ara estem 
promocionant el tema Mi 
vecina, en què ha participat 
Miguel Àngel Rodríguez el 
Sevilla del Mojinos Escozíos; 

és una peça divertida per a 
un públic desenfadat”,  expli-
ca el vocalista i líder de DCP, 
Sergi Ambrós. “Les cançons, 
pel que fa a producció, com-
posició i arranjament cons-
titueixen el millor producte 
que hem fet fins ara”, subrat-
lla Blázquez. 

TiraDa De 5.000 cÒpies

Per a De Cara a la Pared, A 
veces los dioses nos regalan 

cinco minutos “és una decla-
ració d’intencions” i recull 
“els nostres cinc minuts de 
felicitat; el missatge que hi 
ha és que la vida és fugaç i 
que aquests petits moments 
s’han de gaudir”, apunta. El 
nou treball del conjunt de 
Santa Eulàlia de Ronçana 
ha sortit al mercat amb una 
tirada inicial de 5.000 còpi-
es i es pot trobar a l’Estat 
espanyol, i també a diversos 
punts de França i Itàlia. 

De Cara a la Pared presen-
ta l’àlbum aquest divendres 
vespre a la Sala Razzmatazz 
3, de Barcelona, on també 
repassarà altres temes de la 
seva trajectòria. L’actuació 
servirà per començar una 
gira, El ojo que todo lo ve, i 
una nova etapa de la for-
mació, amb un xou renovat 
però amb la frescor i la vita-
litat dels directes, una de 
les marques distintives del 
grup.

els cinc components del grup diuen que han arribat a la maduresa musical amb aquest treball


