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L’exposició es va inaugurar divendres però s’anirà ampliant els propers dies

Cardedeu

EL 9 NOU

Sílvia Castell (Santa Maria 
de Palautordera, 1983) ha 
ocupat la capella de Sant 
Corneli de Cardedeu amb 
una nova proposta emmarca-
da en el cicle Cardedeu amb 
l’art vigent. Sota el títol de 
“Desprendre’s”, l’artista pre-
senta un projecte interactiu 
de procés que pren com a 
referència l’ús i el valor de 
l’objecte, a partir de vivèn-
cies de l’artista i d’objectes 
instal·lats a l’exposició sense 
manipuladors ni decorativis-
mes innecessaris.

A través d’aquest projecte 
participatiu, tothom pot des-
pendre’s d’allò innecessari i 
converteix l’exposició en un 
work in progress que comen-
ça però no acaba amb la inau-
guració. El projecte té una 
continuïtat, i és en aquesta 
continuïtat quan cobra 
importància, amb l’aportació 
d’objectes i la posterior refle-
xió sobre ells, que conformen 
moltes vegades un fragment 
de la història pròpia.

L’exposició ha estat comis-
sariada per Anna Estany, 
responsable actual d’aquest 
cicle artístic a la capella de 
Sant Corneli, amb el nom 
d’“Off Bellera”. “Es refereix 
al camí que els queda per 
recórrer als alumnes de la 
meva classe de conceptes i 
noves pràctiques artístiques 
a l’IES Celestí Bellera de 

Granollers”, remarca Estany. 
Sílvia Castell havia estat una 
d’aquestes alumnes. “La pro-
posta que fa m’agrada per la 
seva sinceritat. Fa referència 
directa a històries viscudes i 
narrades en primera persona, 
però amb la necessitat afe-
gida de disposar físicament 

dels elements objectuals 
per poder ser instal·lats en 
l’espai expositiu sense mani-
pulacions ni decorativismes 
innecessaris”, comenta Anna 
Estany. També destaca el des-
envolupament del projecte 
en un espai i un temps deter-
minat.

Quatre per Quatre 
porta ‘La boja 
de Chaillot’ a les 
Franqueses
Les Franqueses del Vallès

El grup Quatre per Quatre, 
de Granollers, participarà 
aquest dissabte en la IV Mos-
tra d’Arts Escèniques Festival 
dels Amateurs. A les 9 del 
vespre, al Teatre Auditori 
de Bellavista representarà 
l’obra La boja de Chaillot. En 
aquest muntatge es veu com 
l’especulació sorgida arran 
de la trobada de petroli al 
subsòl de París, al barri de 
Chaillot, suposa la fi de la 
vida tranquil·la i senzilla 
d’aquesta zona de París. Les 
entrades es poden adquirir a 
la taquilla del Teatre Auditori 
de Bellavista una hora abans 
de l’espectacle a preu normal 
de 6 euros i reduït de 5 euros.

Tandoori Lenoir 
actua al Cicle de 
Jazz del Casino 
de Granollers
Granollers

El Cicle de Jazz al Casino de 
Granollers continuarà aquest 
cap de setmana amb l’actua-
ció de Tandoori Lenoir, que 
actuarà aquest divendres a 
partir de les 11 del vespre. 
La formació, la integren 
Jaume Badrenas (saxo alt), 
Pep Pascual (saxo tenor / alt 
/ clarinet), August Tharrats 
(piano), Amadeu Casas (gui-
tarra), Artur Regada (contra-
baix) i Anton Jarl (bateria).

Teatre a la Roca 
amb ‘L’habitació 
de Verònica’

La Roca del Vallès

El Centre Cultural de la 
Roca serà l’escenari, aquest 
divendres a 2/4 de 10 del ves-
pre, de la representació de 
l’obra de teatre L’habitació 
de Verònica, dirigida i adap-
tada per Héctor Claramunt, i 
interpretada per Lluís Soler, 
Mercè Montalà, Sílvia Marty 
i Miquel Sitjar. El muntat-
ge també es podrà veure el 
proper 13 de febrer al Teatre 
Auditori de Granollers.

Josep Marín participa 
en una mostra 
col·lectiva a França

Santa M. de Martorelles

El pintor Josep Marín, de 
Santa Maria de Martorelles, 
ha estat seleccionat per 
participar en una exposició 
col·lectiva a Mont Dore 
(França) a través del Reial 
Cercle Artístic de Barcelona, 
sota el títol “El cim de l’art”. 
La mostra està comissaria-
da per l’escriptor francès i 
especialista en Dalí, Roger 
Erasmy. 

Vicenç Viaplana col·labora 
amb Ester Xargay en una 
exposició a Vilafranca

Granonet homenatja Miles 
Davis amb un concert al 
Teatre Auditori de Granollers

Granollers

EL 9 NOU

L’artista Vicenç Viaplana, de 
Granollers, participa aquest 
divendres en la inauguració 
del projecte “Confluències, 
afluències”, d’Ester Xargay 
aquest divendres a la sala 
dels Trinitaris a Vilafranca. 
Es tracta d’una exposició 
amb videoinstal·lacions i 
col·laboracions de diversos 
artistes, les peces dels quals  
quedaran integrades a la 
mostra. 

Viaplana, que ja havia tre-
ballat amb Xargay en altres 
ocasions, farà una petita 
accció sota el títol Les vuiti-
buit, en què demostrarà com 
la poesia escrita en uns fulls 
de paper es transforma en 
una altra cosa. Al seu costat 
també hi participaran Carles 

Granollers

EL 9 NOU

El cicle de concerts de 
l’Escola Municipal de 
Música Josep Maria Ruera 
de Granollers continuarà 
aquest divendres amb una 
proposta protagonitzada per 
Granonet. Es tracta d’una 
conjunt de jazz que vol 
retre homenatge al mític 
trompetista Miles Davis i 
a un dels seus discos més 
emblemàtics, The birth of 
the cool.

 El concert es farà a la sala 
petita del Teatre Auditori de 
Granollers a les 7 de la tarda, 
amb mitja hora de música 
per als més petits. A 2/4 de 
8 de la tarda hi haurà una 
parada i a les 8 es reprendrà 
l’actuació, ja presentada per 
als adults.

Granonet està formada 
per Ivó Oller (trompeta), 
Francesc Vidal (saxo alt), 
Ferran Besalduch (saxo barí-
ton), Martí Marsal (trom-
pa), Pere Enguix (trombó), 
David Parras (tuba), Martí 
Ventura (piano), Jordi Gas-
par (contrabaix) i Joan Vidal 
(bateria). El nou grup es va 
crear a partir de la forma-
ció original de la banda de 
Miles Davis. 

La formació vallesana no 
només vol tornar a interpre-
tar la suite de Birth of de cool 
amb temes tan característics 
com “Jeru”, “Move” o “Moon 
Dreams”. També vol oferir 
al públic nous arranjaments 
i composicions per al curiós 
nonet, que inclou la trompa i 
la tuba, dos instruments més 
propis de les grans orques-
tres simfòniques.

L’exposició forma part del cicle Cardedeu amb l’art vigent

Sílvia Castell presenta un projecte 
interactiu a Sant Corneli

Els pianistes 
Carles Lama i 
Sofia Cabruja 
actuen a l’Ametlla
L’Ametlla del Vallès

Dins la sisena temporada de 
concerts internacionals de 
l’Ametlla, aquest dissabte a 
1/4 de 10 del vespre tindrà 
lloc un concert de piano 
a quatre mans a càrrec de 
Carles Lama i Sofia Cabru-
ja, a la parròquia de Sant 
Genís. Els pianistes inter-
pretaran obres de Bach, 
Schumann, Brahms, Albéniz 
i Falla. Després del concert 
hi haurà el tradicional pa 
amb tomàquet al Casal (Can 
Xammar de Baix), al costat 
de l’església, on el públic 
podrà parlar amb els con-
certistes. La temporada de 
concerts està organitzada 
per Amics de la Música de 
l’Ametlla.

Concert de la 
Candelera pels 100 
anys de l’Asil Hospital 
de la Garriga
La Garriga

Els jardins de l’Asil Hospital 
de la Garriga seran l’esce-
nari, aquest diumenge a 2/4 
de 5 de la tarda, del concert 
de la Candelera, organitzat 
per l’Escolania Parroquial 
Sant Esteve. Actuaran les 
corals Americantus, Cor 
Sarabanda, Coral Ariadna, 
coral de l’Escola Sant Lluís 
Gonçaga, Flors de Tardor, 
Escolania Parroquial Sant 
Esteve, Gospel Joy i Societat 
Coral l’Aliança. Amb aquest 
concert també es vol com-
memorar el centenari de 
l’Asil Hospital.

Vicenç Viaplana

Hac Mor amb una anti-hac-
ció, Adolf Alcañiz amb una 
videoacció, Mercè Capdevila 
amb una acció sonora, Maria 
Duran amb una microcon-
certacció i Miguel Ángel 
Marín amb un concert-reci-
tal.


