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NOU9 CULTURA EL 27

El festival portarà diversos espectacles a la Garriga des de dissabte fins al juny

La Primavera Poètica recordarà 
Salvador Espriu i Màrius Torres
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La programació inclou la representació teatral ‘El quadern gris’, de Josep Pla

La Garriga

Helena Masó

La Garriga s’omplirà de 
poesia durant vuit caps de 
setmana entre el 17 d’abril 
i el 5 de juny. El Festival de 
Primavera Poètica arriba a la 
sisena edició amb un cartell 
ple de propostes d’alta quali-
tat. Aquest any, el festival se 
suma, per exemple, al recor-
datori dels 25 anys de la mort 
del poeta Salvador Espriu i 
també al centenari de Màrius 
Torres. 

El festival s’inaugurarà 
aquest dissabte amb Amor 
hermètic, un espectacle sobre 
Salvador Espriu dirigit per 
Teresa Vilardell, interpretat 
per Fina Rius i amb la selec-
ció de textos de Rosa Delor. 
L’acte serà a les 9 del vespre 
al Patronat. Una altre acte 
d’homenatge a Espriu serà el 
protagonitzat pel jove poeta 
Misael Alerm, que farà una 
intervenció artística el dis-
sabte 8 de maig sota el títol 
Més càntic. 

El dissabte 15 de maig, 
el poeta Víctor Sunyol pre-
sentarà l’obra i farà un breu 
recital dels poemes d’Espriu, 
també dins el marc de Més 
càntic a l’antic edifici del 
Pebre Negre. Aquest mateix 
dia, els amants de la poesia 
podran gaudir també de 
Banys de poesia, amb Carles 
Mundó (Premi Carles Riba) i 
Montserrat Rodés. 

L’acte dedicat al centenari 
de Màrius Torres serà el 
proper dimarts 20 d’abril al 
Patronat, a 2/4 de 7 de la tar-
da. El poeta Antoni Clapés i 
l’actriu Montserrat Vellvheí 
brindaran una conferència 
recital en homenatge al poe-
ta, que va passar els últims 

anys a Sant Quirze Safaja. 
La poesia russa i anglesa 

també serà protagonista de la 
programació del Festival de 
Primavera Poètica. La traduc-
tora Helena Vidal i la poeta i 
traductora Xènia Dyakonova 
aproparan a la Garriga els 
clàssics russos del segle XX, 
el dia 24 d’abril. Es podran 
tastar poemes d’Ossip Men-
delstam, Anna Akhmàtova, 
Marina Tsvetàieva o Joseph 
Brodsky, entre altres poe-
tes. El passeig amb el poeta 
anglès Philip Larkin arribarà 
el 14 de maig al Merlot de 
la mà del traductor i poeta 
Marcel Riera i sota el títol de 
Bellesa i Veritat. 

Els poetes i rapsodes Este-
ve Plantada i Oriol Ponsatí-
Murlà oferiran, el 7 de maig, 
el recital musical JamGinPo-
et Ferrater. A l’acte es projec-

tarà Metrònom Ferrater, un 
documental d’Enric Juste. 

Perejaume també visitarà 
la Garriga el 29 de maig i ho 
farà per acostar l’Assaig de 
Mimologia Forestal. També es 
representarà l’obra de teatre 
El quadern gris, de Josep Pla, 
dirigida per Joan Ollé, i es 
farà una lectura de poemes 
de Jaume Sisterna de la mà 
de Miquel-Lluís Muntané.

El festival, organitzat per 
Òmnium Cultural la Garriga, 
l’Ajuntament de la Garriga 
i la Institució de les Lletres 
Catalanes, mantindrà aquest 
any els duets poètics. El cer-
tamen acabarà el 5 de juny 
amb un sopar i festa de clo-
enda, amb el nom de Pa amb 
tomàquet amb Tirant lo Folk, 
que es farà a l’Auditori de 
l’Escola de Música, al preu de 
10 euros.

Poesia jove 

La Garriga

“Uns pocs mots! Ei, si pot 
ser” és una de les novetats 
més destacades d’aquest any, 
que implicarà el públic més 
jove. Es tracta d’un muntatge 
poètic i musical que anirà a 
càrrec dels alumnes de l’IES 
Manuel Blancafort, IES Vil-
la Romana i l’Escola Pia de 
Sabadell. Els joves oferiran 
una antologia personal i jove 
de la poesia catalana que 
recorrerà l’obra d’Ausiàs 
March fins a Enric Casas-
ses, passant per autors com 
Espriu, Verdaguer, Martí 
Pol o Pere Quart. Dirigit per 
Joan Monells i amb la tria de 
textos d’Oriol Ramon i Eulà-
lia Purtí, el muntatge tindrà 
lloc a l’auditori de l’escola de 
música el 30 de maig. 

Visita guiada de 
nit a l’Adoberia
Granollers

Aquest divendres a partir de 
les 11 del vespre se celebrarà 
l’activitat Una nit a l’Adobe-
ria, amb l’objectiu de conèi-
xer el Centre d’Interpretació 
del Granollers medieval. 
La visita estarà guiada per 
Carme Clusellas, directora 
del Museu de Granollers, i 
dinamitzada pel CRIT (Cen-
tre de Recerca i Imaginació 
Teatral). Els participants des-
cobriran aquest equipament 
museístic inaugurat fa uns 
mesos, que explica part de la 
història de la ciutat a partir 
de les restes de l’adoberia 
d’en Ginebreda

La Garriga proposa sis obres 
per a la nova temporada
La Garriga

EL 9 NOU

La nova temporada al Teatre 
de la Garriga s’inaugurarà 
aquest dissabte amb una 
obra inclosa també en la 
Primavera Poètica, Amor 
hermètic, de Fina Rius. La 
col·laboració es repetirà amb 
El quadern gris, dirigida per 
Joan Ollé. 

La programació, però, 
inclou quatre muntatges més 
fins a finals de maig. Pel dia 
de Sant Jordi s’ha programat 
un espectacle d’animació, El 

gran Gimcamik, de la compa-
nyia Articulat. Aquest espec-
tacle es fa en col·laboració 
amb El Pati Mòbil, igual que 
el del dia 16 de maig, Aquí no 
hi ha ningú, de Desastrosus 
Cirkus. 

La representació local ani-
rà a càrrec de Màgic Flash i 
Els Dofins, que el diumenge 
2 de maig representaran un 
nou espectacle conjunt El 
nostre somni, i del grup de 
teatre L’Esplai, amb l’esceni-
ficació de l’obra de teatre El 
trampós entrampat, el 30 de 
maig.

Matx de pallassos al 
Cabaret Coluche
Sant Esteve de P.

La carpa del Cabaret 
Coluche acollirà aquest 
divendres un Matx de 
Pallassos protagonitzat 
per diferents pallassos de 
l’escena catalana. L’espec-
tacle anirà precedit per una 
tertúlia política liderada 
pels Germans Poltrona. En 
el matx hi participaran Pep 
Callau, Txussa Martínez, 
Víctor Álvaro, Tona Clapés, 
Jordi Saban, Miner Montell, 
Enric Casso i Cristi Garbo. 
En el matx es formaran dos 
equips amb quatre pallassos 
cadascun que s’enfrontaran 
en un joc d’improvisació.

Reconeixement 
a l’escriptora 
Núria Albó pels 
seus 80 anys

La Garriga

H.M. 

El Festival Primavera Poè-
tica d’aquest any acollirà 
dos actes de reconeixe-
ment a l’escriptora, poeta, 
novel·lista i contista de la 
Garriga Núria Albó. Els 
actes se celebraran coinci-
dint amb el seu vuitantè 
aniversari i amb el bateig 
de la Biblioteca Municipal 
de la Garriga, que portarà 
el seu nom després que 
s’aprovés la proposta en 
el ple. 

El primer acte d’home-
natge a l’escriptora serà 
el dia de Sant Jordi amb 
la inauguració de Bosc de 
mots. Des de la poesia de 
Núria Albó, una exposició 
col·lectiva dedicada al seu 
80è aniversari. La mostra 
recull l’obra de Marta 
Castelar, Bàrbara Parte-
gàs, Ester Partegàs, Jaime 
Moroldo, Sílvia Navarri, 
Miquel Sebastià, Stefano 
Puddu, Rosa Iglesias, Bru-
no Fournée, Jordi Musque-
ra i Jaume Guardis. L’acte 
també comptarà amb l’ac-
tuació del Cor Sarabanda, 
que interpretarà un poema 
de Núria Albó musicat per 
Mariona Castelar. L’acte 
es farà a la Sala Municipal 
d’Exposicions i la mostra 
estarà exposada fins al 16 
de maig.  

D’altra banda, el dissab-
te 8 de maig tindrà lloc 
una taula rodona sobre 
l’obra literària de Núria 
Albó a la Sala Municipal 
d’Exposicions. Hi parti-
ciparan el professor de 
literatura Francesc Viñas, 
l’escriptor i editor Josep 
Francesc Delgado i l’es-
criptora i crítica literària 
Lluïsa Julià. 

Cardedeu, seu d’un 
recital palindròmic
Cardedeu

La biblioteca Marc de Vilalba 
de Cardedeu serà l’escenari, 
aquest dissabte a les 6 de 
la tarda d’un recital palin-
dròmic, 101. L’activitat està 
inclosa en la trobada anual 
del Club Palindròmic Inter-
nacional, que aquest any se 
celebra a Cardedeu amb la 
participació de gent de tot 
Catalunya, de diverses ciu-
tats de l’Estat espanyol i una 
palindromista xilena. Al final 
es presentarà Sis seqüències 
de microteatre palindrò-
mic, de Martí Sunyol, sota 
la direcció teatral d’Oriol 
Genís.


