
Divendres, 26 de febrer de 2010

CULTURA 32 NOU9EL

El Triquet, de 
Centelles, representa el 
musical ‘Deixa anar les 
grenyes’ a Granollers
Granollers

El grup de teatre amateur El 
Triquet, de Centelles, farà 
una funció especial del musi-
cal Deixa anar les grenyes, 
aquest dissabte a les 10 del 
vespre al Teatre Auditori de 
Granollers, en la que serà la 
seva primera actuació fora 
de la comarca. El muntatge ja 
ha estat vist per 4.000 espec-
tadors a la comarca d’Osona. 
A l’obra hi participen uns 40 
actors i actrius molt joves 
repartits en els papers pro-
tagonistes i secundaris, i 
cossos de ball i cant. Hi ha 
una cinquantena de persones 
més treballant en el vestuari, 
el so, les llums i un decorat 
complex combinat amb tot 
tipus d’efectes i elements.

El 2046 presenta 
la proposta Joan 
Rovira Acústik

Granollers

La sala 2046 de Granollers 
presenta aquest divendres 
Joan Rovira Acústik, una pro-
posta musical de petit format 
de l’artista i músic ebrenc 
Joan Rovira, cantant del 
grup Arangu. Acompanyat 
de la seva guitarra, pedaleres 
d’efectes i un bombo elec-
trònic, proposarà un viatge 
per les cançons més emble-
màtiques de la història de 
la música d’ara i de sempre. 
L’artista les combina amb 
temes propis. El resultat és 
una aposta en solitari i molt 
íntima, en què Rovira explo-
ta al màxim la seva faceta 
de cantant-músic. El concert 
començarà a les 12 de la nit.

El coreògraf de la Garriga dirigeix ‘El país del sí i el país del no’

Bonachela Dance Company actua 
per primer cop a Granollers

Un dels ballarins del muntatge que es presenta aquest divendres

Granollers

EL 9 NOU

Bonachela Dance Company, 
la companyia que el coreò-
graf de la Garriga afincat a 
Londres Rafael Bonachela va 
crear ara fa gairebé quatre 
anys, actuarà per primera 
vegada al Teatre Auditori de 
Granollers. En aquesta ocasió 
presentarà El país del sí i el 
país del no, el primer espec-
tacle que Bonachela dirigeix 
des que és el director core-
ogràfic de la Sydney Dance 
Company, el novembre del 
2008. L’actuació serà aquest 
divendres a les 9 del vespre, 
sense la presència del core-
ògraf.

El nou muntatge és fruit 
d’una nova col·laboració 
entre el coreògraf i el com-
positor Ezio Bosso. Tots dos 
s’han unit per explorar el 
món dels signes i símbols 
que governen en la vida dià-
ria i desperten records pas-
sats enterrats. Es tracta de la 
investigació més profunda 
del poder de la imaginació i 
l’habilitat del cos humà per 
donar forma a la memòria 
i els sentiments. Les peces 
creades per Bonachela són 
abstractes i emotives, i es 
reflecteixen en la partitura 
del compositor Bosso.

En els quatre anys que fa 
que la companyia de Bonache-
la funciona, ha aconseguit ja 
una bona reputació nacional i 
internacional. Només en l’úl-
tim any ha viatjat a 25 seus 
al Regne Unit i Europa, i han 

ofert un total de 34 actuaci-
ons. Des de la seva creació, 
Bonachela ha coreografiat 
també Voices, nominat al 
Premi del Cercle de Crítics de 
2007 per al repertori excepci-
onal, i Square Map of Q4, que 
va inaugurar la Biennal de la 
Dansa de Venècia. 

Actualment combina la 
direcció de la seva compa-
nyia amb la de la Companyia 
de Dansa de Sydney. Anteri-

orment, Bonachela ja havia 
treballat a Austràlia, com 
a creador dels espectacles 
Fever tour i Showgirl Tour, de 
la cantant australiana Kylie 
Minogue.

Bonachela fa més de 20 
anys que viu a Londres, i 
durant molts anys va treba-
llar a la Rambert Dance Com-
pany, primer com a ballarí 
i després com a coreògraf 
associat.

Parets promou la 
lectura al pavelló 
i a la piscina

Parets del Vallès

Dins el projecte “Parets, 
poble lector”, han sorgit 
dues noves iniciatives per 
fomentar la lectura, el Bibli-
opavelló i la Bibliopiscina. 
L’objectiu és que els usuaris 
del pavelló o de la piscina 
puguin agafar un llibre o 
una revista per llegir-los a 
l’equipament esportiu o bé 
demanar-los en préstec i 
emportar-se’ls a casa. S’han 
posat a disposició dels usu-
aris el mateix nombre de lli-
bres i revistes, repartits pro-
porcionalment per al públic 
infantil i d’adult. El projecte 
Bibliopavelló es fa conjunta-
ment entre la biblioteca Can 
Rajoler i el Pavelló Munici-
pal d’Esports, mentre que la 
Bibliopiscina, que va comen-
çar a principis d’any, té la 
col·laboració de la biblioteca 
infantil i juvenil Can Butjosa 
i la piscina Can Butjosa.

Tres vallesans 
exposen a 
Cadaqués

Granollers

Els artistes vallesans Llu-
ís Estopiñán, pintor de 
Granollers, i Josep Bofill i 
Pep Bofill, escultor i fotògraf 
de la Roca respectivament, 
exposen fins aquest diu-
menge a la galeria Marge-U 
de Cadaqués. La mostra 
col·lectiva es titula “Hivern-
2010 a Marges-U”, i també hi 
participen els artistes Koldo 
Sebastián, José Luis Mayor, 
Portilla, G. Carbó Bertold, 
Nobuko Kihira i Glòria 
Llonch. La mostra es podrà 
veure tot el cap de setmana.
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La primera cala s’ha fet a la plaça de Can Dachs

La Garriga fa exploracions 
arqueològiques al centre abans 
de les obres de rehabilitació
La Garriga 

H.M.

Aquesta setmana ha comen-
çat la intervenció arqueolò-
gica al centre de la Garriga 
abans que hi comencin la 
primera fase de les obres de 
rehabilitació. De moment, 
s’ha fet una cala a la plaça 
de Can Dachs, el primer 
dels quatre sondejos que es 
faran a la zona. L’exploració 
de la plaça de Can Dachs és 
de 2 metres per 2 metres 
de superfície. A la plaça de 
l’Església es farà una cala de 
les mateixes característiques. 
També es faran sondejos 
al carrer del Centre, a l’en-
creuament amb el carrer 
de Samalús i al capdavall 
de la plaça de l’Església. 

De moment, no s’ha fet cap 
troballa important. La reha-
bilitació afectarà indrets del 
poble on hi ha documentada 
la presència de restes arque-
ològiques.

En aquestes intervencions 
hi està treballant la brigada 
municipal amb el suport 
tècnic del Servei de Patri-
moni Arquitectònic Local 
(SPAL) de la Diputació de 
Barcelona, sota la direcció 
de l’arqueòleg Àlvar Caixal, 
adscrit a la Unitat d’Inves-
tigació de l’SPAL. Quan 
acabin els treballs, i de for-
ma provisional, les zones 
explorades es cobriran amb 
aglomerat d’asfalt fins que 
comencin les obres defini-
tives de rehabilitació del 
centre.


