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La revista cultural afronta una nova etapa després de 78 números

L’Ametlla del Vallès

EL 9 NOU

La revista cultural Amíndola, 
que cobreix l’Ametlla i altres 
poblacions de la zona, ha 
engegat una nova etapa de 
la mà de Núria Farrés, direc-
tora des del darrer número, 
el 78. En aquesta nova etapa 
es mantenen els pilars de la 
revista (poble, país, fe i cul-
tura) però els amplia. “Fins 
ara, la revista estava molt 
centrada en els temes histò-
rics i els personatges locals, 
però a partir d’ara volem 
ampliar el concepte de cul-
tura i tocar altres temes com 
la gastronomia, la música, la 
botànica o la literatura. Sem-
pre, però, fent èmfasi en els 
temes molt locals”, ha expli-

cat la nova directora. 
La nova etapa també ha 

anat acompanyada d’un canvi 
en la fesomia de la revista, 
escurçant els articles per 
fer-los més llegibles i així 
puguin arribar a un públic 
més ampli i més jove.

La revista, que funciona 
per subscripció, surt quatre 
vegades l’any. Actualment 
n’hi ha més de 250, i un dels 
propòsits que s’ha marcat 
Farrés és superar els 300 
subscriptors. El preu és de 10 
euros anuals.

La presentació del nou 
número de la revista va 
coincidir amb un homenatge 
al recentment desaparegut 
Joan Bellavista, que en va ser 
fundador i director durant 
vuit anys.

La revista ‘Amíndola’, de 
l’Ametlla, obre una nova etapa

Xumet i Xinxeta 
inauguren la 
nova temporada 
al Casal de 
Vallromanes

Vallromanes

EL 9 NOU

La companyia vallesana 
Xumet i Xinxeta serà l’en-
carregada d’obrir la nova 
programació del Casal de 
Vallromanes. Els dos pallas-
sos presentaran l’espectacle 
N’hi ha ni do aquest dissabte 
a 2/4 de 7 de la tarda. Les 
activitats al Casal continu-
aran el 24 d’abril amb el 
sopar de Sant Jordi, en què 
s’entregarà el VI Premi de 
Vallromanes de poesia, i 
el 30 d’abril amb Plecs, un 
espectacle de teatre, circ, 
música i paper. El circ torna-
rà a ser el protagonista el 15 
de maig amb l’actuació de 
Teatre Mòbil amb Colossal, 
mentre que Hotel Cocham-
bre portarà la música al Casal 
de Vallromanes el 29 de 
maig. 

Per al 5 de juny s’ha pro-
gramat un espectacle de 
titelles de La Jarra Azul, 
mentre que el 12 de juny es 
representarà l’obra de teatre 
La balada d’Oscar Wilde, amb 
Sergi Mateu. El 19 de juny se 
celebrarà una mostra d’acti-
vitats del Casal i una mostra 
de curtmetratges. També es 
faran exposicions i sessions 
de contes.

Durant el primer trimes-
tre, amb el mateix nombre 
d’espectacles programats, 
el Casal de Vallromanes va 
incrementar el nombre d’es-
pectadors en un 56,87% amb 
relació al primer trimestre 
del 2009.

Enric Herrera, Carles Benavent, Emili Baleriola i Àlex Gómez-Font, en la presentació del disc

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

Una de les bandes més míti-
ques de la història musical 
del país, Màquina!, ha tornat 
a l’actualitat musical amb 
la reedició del disc Let’s get 
smashed (Picap 2010), a càr-
rec d’Àlex Gómez-Font, de 
Caldes de Montbui. D’aques-
ta manera, el disc veu la 
llum per primera vegada 
en format CD i ben aviat 
en digital a les principals 
botigues de descàrrega de 
música legals. “Eren temes 
perduts que no formaven 
part de cap elapé. O bé eren 
senzills o gravacions en 
directe poc conegudes o que 
havien estat oblidades. Ara 
les hem recopilat totes en 

un disc compacte”, explica 
Gómez-Font. Així, el disc 
inclou un parell de temes en 
directe, molt exclusius i poc 
coneguts on es pot escoltar 
Màquina! mostrant un dels 
seus moments d’improvisa-
ció, que feien en directe i 
que era difícil de recollir en 
altres treballs d’estudi.

Amb aquest disc es poden 
arribar a entendre les dife-
rents etapes musicals i 
l’evolució conceptual del 
grup. Gómez-Font recorda 
que la banda original estava 
formada per Jordi Batiste i 
Enric Herrera, però després 
d’un trencament, Batiste es 
va quedar amb Emili Baleri-
ola, Carles Benavent i Carles 
Font. 

Àlex Gómez-Font remarca 

especialment els crèdits del 
nou disc, que es fan ressò de 
tots els músics que han pas-
sat pel grup. “Així s’explica la 
història i l’evolució del grup, 
pioner en tots els sentits, ja 
que es va desvincular dels 
grups de rock de Barcelona. 
Màquina! va ser pioner en 
una nova manera de fer rock 
progressiu”. 

A l’hora de gravar el disc 
també s’ha tingut en compte 
que tingués el so més net 
possible. En els dos primers 
temes, per exemple, es nota 
el procés de gravació rudi-
mentari. Després ja es va 
anar modernitzant i el so va 
ser millor. “Vem creure que 
era necessari reproduir les 
diferents condicions”, asse-
nyala Gómez Font.

Canovelles 
estrena la 
programació 
de primavera

Canovelles

EL 9 NOU

La programació de prima-
vera al teatre Can Palots de 
Canovelles comença aquest 
divendres a les 9 del vespre 
amb la representació d’El 
quadern gris, a càrrec d’El 
Canal-Centre d’Arts Escè-
niques de Salt / Girona. Els 
actors Montserrat Carulla, 
Joan Anguera i Ivan Benet 
actuen sota la direcció 
de Joan Ollé. L’obra es va 
estrenar al festival Grec de 
Barcelona l’estiu passat amb 
un gran èxit de crítica i de 
públic. 

La programació continuarà 
el 18 d’abril amb l’espectacle 
familiar de titelles en caste-
llà, La casa del abuelo, de la 
companyia La Rous sota la 
direcció de Mauricio Zaba-
leta i Rosa Díaz, mentre que 
el 7 de maig la companyia 
Lolita Corina representarà 
Las gallegas, un espectacle de 
pallassos per a adults. D’altra 
banda, el 21 de maig la com-
panyia Efímer presentarà 
Lo monstre, amb una titella 
gegant de fusta.

La biblioteca Roca 
Umbert celebra el 
cinquè aniversari

La Roca del Vallès

La biblioteca Roca Umbert 
de Granollers celebrarà 
aquest dissabte el seu cin-
què aniversari amb un taller 
familiar que consistirà a 
omplir de globus la biblio-
teca.

Picap ha publicat ‘Lets get smashed’, totalment actualitzat

Àlex Gómez-Font, de Caldes, 
reedita un disc de Màquina!


