
Divendres, 19 de febrer de 2010

CULTURA 30 NOU9EL

La companyia de Montmeló presenta ‘Es busca puça o lleó?’ a Sabadell

Clownx Teatre estrena un nou 
espectacle per a tots els públics

Text

Montmeló

EL 9  NOU

La companyia Clownx Tea-
tre, de Montmeló, estrena 
aquest diumenge el seu 
darrer muntatge, El forn del 
lleó?, a La Sala de Sabadell, 
després de la preestrena que 
es va fer el desembre passat 
a  Montmeló. La nova obra, 
adreçada a tots els públics, 
està basada en el conte Leo 
pulgamágica o la caza de 
leones de Oberfimmel, de 
Janosch Leo, i representa el 
setè muntatge de la compa-

nyia, que celebra el seu desè 
aniversari.

La història està ambienta-
da a l’obrador d’un forn amb 
dos pastissers avorrits que 
utilitzen les galetes com a 
personatges d’una aventura. 
El poble es diu Vilagaleta i 
mai hi passa res, fins que un 
dia hi arriba un circ de puces 
amb Leo, la puça màgica, com 
a estrella principal. Leo s’es-
capa del circ i els propietaris 
decideixen penjar cartells 
pel poble sol·licitant l’ajuda 
de la població. En David i en 
Raül faran una trapelleria i 

afegeixen al cartell una L i 
un accent, i converteixen la 
recerca de la puça en la d’un 
lleó. Així, la tranquil·litat de 
Vilagaleta s’ha acabat.

Per a aquest espectacle, 
Clownx Teatre té la direc-
ció de Lluís Graells, mentre 
que l’escenografia és del 
multipremiat Jon Berrondo. 
Els actors que donen vida 
als diferents personatges 
són Jordi Gilabert i Arnau 
Monclús. La representa-
ció d’aquest diumenge a 
Sabadell començarà a les 6 de 
la tarda.

Benzekry substitueix Sunyol com a 
president d’Òmnium la Garriga

La Garriga

Martí Sunyol, president d’Òmnium Cultural 
a la Garriga des dels seus inicis a mitjan anys 
90 va deixar el càrrec en l’assemblea celebrada 
dimarts al vespre a la Fundació Maurí davant 
una trentena d’assistents. El nou president és 

Albert Benzekry i Arimon, tot i que Sunyol 
serà president honorari. La resta de la jun-
ta és formada per Oriol Ramon (secretari), 
Frederic de Buén (tresorer), i Gabriel Pena i 
Eusebi Alerm (vocals). A partir d’ara, la sec-
ció local d’Òmnium la Garriga també s’estén 
a l’Ametlla del Vallès, Figaró, Aiguafreda i 
Tagamanent. Un dels objectius de la nova jun-
ta és crear una xarxa amb aquests municipis.
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La força de la ment arriba el 
cap de setmana al Teatre de 
Ponent, amb Ramon Fauria
Granollers

EL 9 NOU

Les persones que van assis-
tir fa unes setmanes a la 
presentació de la nova tem-
porada al Teatre de Ponent 
de Granollers van poder 
sorprendre’s amb un tast de 
les habilitats de la ment de 
Ramon Fauria. Aquest cap 
de setmana, els que vulguin 
al·lucinar de veritat poden 
assistir a la representació del 
seu espectacle de mentalis-
me, DivertidaMent, en tres 
sessions que es faran aquest 
divendres i dissabte al vespre 
i diumenge a la tarda. 

Fauria proposa als espec-
tadors participar en una 
experiència única en què es 
demostren els límits de la 
ment. Es tracta d’un viatge 
divertit, sorprenent, fasci-

Tom Johnson’s Shark, 
al Cicle de Jazz del 
Casino de Granollers

Granollers

Tom Johnson’s Shark, una 
formació creada a principis 
del 2006, actuarà aquest 
divendres a les 11 del vespre 
dins el Cicle de Jazz del Casi-
no de Granollers. L’objectiu 
de la formació és combinar 
un so càlid i evocatiu amb el 
ritme vital del funk. Els seus 
components són Martí Serra 
(saxo tenor), Guim G.Balasch 
(saxo alt), Tom Johnson 
(trombó), Giulia Valle (con-
trabaix) i Ramon Rabinad 
(bateria).

Canovelles ofereix 
dansa i música 
per als més petits

Canovelles

La companyia La Botzina ofe-
rirà aquest diumenge a les 6 
de la tarda un espectacle de 
música i dansa per als més 
petits, titulat La dansa del 
sol, al teatre Can Palots de 
Canovelles. És un dels pocs 
espectacles de dansa que 
tenen música en directe. Els 
espectadors podran conèixer 
instruments com la marimba, 
el washboard o l’helicó.

‘Stage’ de dansa 
a Vilanova
Vilanova del Vallès

L’escola Dansa i Dansa de 
Vilanova ha organitzat per a 
dissabte i diumenge un stage 
de dansa al Centre Cultural 
per a joves de 10 anys en enda-
vant amb nocions de dansa i 
interessats en el coneixement 
d’altres disciplines.

El Museu de 
Cardedeu acull 
un seminari sobre 
pintura i mosaic
Granollers

El Museu Arxiu Tomàs Bal-
vey de Cardedeu i el Centre 
d’Estudis i Recerca d’Hu-
manitats de la Facultat de 
Filosofia i Lletres de la UAB 
han organitzat conjuntament 
un seminari d’història de 
l’art, coordinat pel profes-
sor Francesc J. de Rueda. 
El seminari es basarà en la 
pintura i el mosaic de l’anti-
guitat i de l’edat mitjana, i hi 
participaran professors del 
país i estrangers que exposa-
ran els resultats de les inves-
tigacions que estan duent a 
terme sobre la matèria. La 
primera sessió es farà aquest 
divendres al Museu, igual 
que l’última, el 19 de març. 
Les altres es faran a la Facul-
tat de Filosofia i Lletres. 

Jordi López actua a 
Sant Joan de Sanata 
de Llinars 

Llinars del Vallés 

El pianista Jordi López serà 
l’encarregat d’obrir la dot-
zena edició del cicle de con-
crets de Sant Joan de Sanata, 
a Llinars. El concert es farà 
diumenge a les 12 del migdia 
a la pallissa de Can Bordoi. 
López presentarà obres de 
Liszt. Des de fa 12 anys veïns 
de la parròquia de Sant Joan 
de Sanata organitzen un cicle 
de concerts amb entrada gra-
tuïta a l’església de Sanata, 
que van néixer amb l’objec-
tiu de recaptar fons per a les 
obres de millora i restauració 
del temple. J.B.M.

Ramon Fauria

nant i esbalaïdor a través del 
potencial de la inexplorada i 
inexplotada ment.

Ramon Fauria, després 
d’exercir com a advocat i 
director de vendes internaci-
onal va convertir la seva gran 
passió en la seva professió: la 
conducta i la ment humana 
en clau d’entreteniment, 
comunicació, formació i 
motivació.


