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Teatre de 
Guerrilla presenta 
‘Fum’ al TATE 
de Lliçà de Vall, 
diumenge

Lliçà de Vall 

M.G.B.

Teatre de Guerrilla actua 
aquest diumenge a la tarda 
a Lliçà de Vall en el marc de 
la desena Mostra de Teatre 
de petit format i alternatiu 
Tardor Teatre (TATE). El 
trio còmic presentarà el seu 
darrer muntatge, Fum, i ho 
farà a les 7 de la tarda al 
pavelló d’esports. La venda 
d’entrades anticipades es fa a 
l’Ajuntament, al centre cívic 
Can Magarola i a la biblio-
teca municipal. L’entrada 
val 10 euros i les localitats 
no són numerades. Fum 
és un conte sense fades on 
s’explica la història de tres 
personatges tragicòmics 
bevent a la barra d’un bar 
mentre senten, atònits, com 
la vida els passa pel damunt. 
Teatre de Guerrilla, format 
per Rafael Faixedas, Carles 
Xuriguera i Quim Masferrer, 
és el plat fort d’aquesta mos-
tra de teatre que, des del mes 
d’octubre, ha programat sis 
muntatges variats (amateur, 
professional, musical i infan-
til). El darrer serà dissabte 
19, amb la representació que 
el grup local Xamba Teatre 
farà de l’obra Fuita, de Jordi 
Galceran. Teatre de Guerri-
lla torna a Lliçà de Vall en 
el desè aniversari del TATE 
després de ser presents a les 
tres primeres edicions de la 
Mostra amb Som i serem, El 
directe i Teatre Total. 

Galiot Teatre 
viatja a Mallorca 
amb el seu últim 
muntatge
Mollet del Vallès

La companyia de teatre de 
titelles Galiot, de Mollet, 
viatja aquest cap de setma-
na a Palma de Mallorca per 
presentar el seu darrer mun-
tatge, En Bernat el pescador, 
que es va estrenar a la festa 
major d’hivern de Mollet 
per celebrar el seu quinzè 
aniversari. L’espectacle està 
inspirat en el mar Mediter-
rani i, concretament, en un 
petit poble de pescadors. És 
per aquest motiu que la com-
panyia ha tingut un interès 
especial per portar-lo a les 
illes i ensenyar als infants 
la importància de tenir cura 
del mar i del seu entorn. Des 
que es va estrenar, l’obra 
s’ha pogut veure a la Mos-
tra d’Igualada, a Vitòria o a 
Girona, durant les festes de 
Sant Narcís.

La publicació del treball culmina un procés que va començar fa un any i mig

Amics de la Unió presenta la 
música vocal de Ruera en un disc
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Alguns membres de la família Ruera, amb els impulsors i col·laboradors del projecte

Granollers

T.T.

Després d’un any i mig de 
feina, la Societat Coral Amics 
de la Unió de Granollers ha 
presentat el seu darrer tre-
ball discogràfic, Josep Maria 
Ruera. Música vocal. La 
presentació pública del disc, 
dimecres a la sala Tarafa, és 
el punt final d’un procés que, 
el passat mes de novembre, 
va incloure un concert al Tea-
tre Auditori de Granollers, i 
que ha comportat molta fei-
na de recerca i d’investigació 
entre les obres del reconegut 
músic granollerí. 

“Vam decidir fer un disc 
del mestre Ruera perquè és 
un dels pocs músics del país 
que va destacar com a músic 
global, i va estar en la pri-
mera línia en tres vessants 
diferents: com a pedagog, 
intèrpret i compositor”, va 
justificar Josep Vila, prin-
cipal impulsor del projecte. 
Segons el director, els objec-
tius que es van marcar en fer 
el treball discogràfic van ser 
la recuperació d’un material 
d’alta qualitat, la recuperació 
estètica dels cors d’aquell 
moment i l’agraïment i 
homenatge a la seva persona 
per la feina que va fer.

El resultat del treball és 
un disc que es divideix en 
tres parts. En la primera, el 
Cor de Cambra del Vallès 
Oriental interpreta quatre 
peces per a cor mixt, entre 
elles la sardana Sant Joan o 

la popular El dimoni escuat, 
una peça per a cor d’homes 
(El segador i la pastora) i una 
peça per a veus blanques (La 
nostra dansa). La segona part 
està dedicada a les obres que 
va arranjar per al seu orfeó 
femení. “Són obres molt 
difícils, fetes per a 4 o 5 veus, 
impossibles de cantar si no 
disposes d’una massa molt 
important”, va explicar Vila. 
Per això, en aquest apartat 
van tenir l’ajut d’una sei-
xantena de noies del Cor de 
Cambra del Vallès Oriental, 
que “reprodueixen molt bé el 
tipus de so que ell buscava”. 

La solista és Maria Estirado. 
El disc es completa amb una 
tercera part interpretada pel 
pianista Joan Vila i el tenor 
Jordi Casanova, amb peces 
com Enigma o Rondalla del 
bou.

col·lAboRAcions

Josep Vila va voler agrair la 
col·laboració de la família 
Ruera, que els va facilitar la 
recerca entre la música vocal 
del compositor i fer la tria 
de les obres que després for-
marien part del concert i del 
disc, i de l’empresa Estabanell 

Energia, que ha col·laborat 
econòmicament en el pro-
jecte. També a Anna Maria 
Piera, al Teatre Auditori de 
Granollers, al Teatre Auditori 
de Bellavista, i a l’Escola de 
Música de Granollers i con-
cretament a Carles Riera.

 Rosa Ruera, en represen-
tació de tota la família, va 
alabar la feina feta per Josep 
Vila i tot l’equip. “Han sabut 
treure tot allò més entra-
nyable de la música del meu 
pare en totes les seves labors. 
El disc és un regal per als 
sentits i els sentiments”, va 
dir Ruera

La biblioteca 
de Sant Celoni 
comença a celebrar 
els 10 anys
Sant Celoni

La biblioteca L’Escorxador 
de Sant Celoni comença a 
celebrar el seu desè ani-
versari aquest divendres. 
A 2/4 de 9 del vespre, a la 
mateixa biblioteca, hi haurà 
un concert de Taima Tesau 
(Toni Xuclà-Laura Guiteras). 
Els actes centrals, però, se 
celebraran el proper cap de 
setmana amb un taller fami-
liar de creació d’instruments 
musicals amb materials reci-
clats, una tertúlia literària 
sobre La dona trencada, de 
Simone de Beauvoir, i l’hora 
del conte amb Contes del cis-
tell de Nadal. A principis de 
l’any vinent, la biblioteca té 
previst ampliar els serveis al 
pis on fins ara hi havia la sala 
d’actes.

L’espectacle familiar es representarà diumenge a la sala gran

L’OCG i Òscar Molina porten ‘La 
història de Babar’ al Teatre Auditori

Granollers

EL 9 NOU

L’Orquestra de Cambra de 
Granollers, juntament amb 
l’actor i director Òscar Moli-
na, és l’encarregada de portar 
a l’escenari del Teatre Audi-
tori de Granollers La història 
de Babar. La representació 
tindrà lloc aquest diumenge 
a les 6 de la tarda. Una hora 
abans es farà al taller infantil 
Pinta el teu propi conte.

La història de Babar, escrit 
per Jean de Brunhoff amb 
música de Francis Poulenc, 
és un conte de referència per 
a moltes generacions. Expli-
ca les aventures d’un petit 
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Òscar Molina

descobriment de la ciutat, els 
seus cosins Artur i Celest i la 
coronació de Babar com a rei 
dels elefants.

A través de la mirada d’Òs-
car Molina, el públic es podrà 
endinsar en una aventura 
plena d’acrobàcies, d’ele-
ments plàstics sorprenents i 
d’una atmosfera de fantasia 
que farà reviure aquesta his-
tòria com si s’expliqués per 
primera vegada.

Aquesta no és la primera 
vegada que l’Orquestra de 
Cambra presenta una propos-
ta familiar. Altres vegades 
ho ha fet amb companys 
d’escena com Pep Bou, Marta 
Carrasco o Pepa Plana.

elefantet, la mort de la seva 
mare a mans del caçador, el 


