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La Jove Big Band de Granollers acompanya unes ballarines, en un moment del festival. El Teatre Auditori va registrar una bona entrada

La cinquena edició del projecte solidari Jazzoguina recull unes 400 joguines

Somriures amb dansa i música

Granollers

Clara Martínez

El partit Espanyol-Barça no 
va ser cap obstacle perquè 
el Teatre Auditori quedés 
força ple amb motiu del 
cinquè projecte solidari 
Jazzoguina, impulsat per 
l’Escola de Música Combo de 

Granollers. Quan s’acosten 
les festes de Nadal sembla 
ser que, qui més qui menys, 
es torna més humà i solidari 
i li costa menys compartir i 
regalar, i el Jazzoguina ja és 
el cinquè any que se celebra. 
Al vestíbul de l’Auditori hi 
havia la recol·lecta de jogui-
nes que es repartiran a la 

Fundació Hospital Asil de 
Granollers per a les famílies 
més necessitades. Se’n van 
reunir prop de 400 i en les 
quatre anteriors edicions 
se’n van reunir unes 1350. 

Dissabte al vespre al Teatre 
Auditori es respirava solida-
ritat i un caliu característic 
i especial. El públic estava 

molt entregat, els músics 
encara més, i els balladors 
que acompanyaven els artis-
tes de la Jove Big Band de 
Granollers, dirigits per Ivó 
Oller, desprenien una ener-
gia i un optimisme excepci-
onals. 

Si l’any passat el concert 
va tenir la col·laboració del 

Cor Femení de Granollers, 
aquest any la Jove Big Band 
va comptar amb la presència 
de l’escola de dansa Àgueda 
Murillo i amb la cantant 
Marian Barahona. 

El concert es va repartir en 
tres blocs en què la Jove Big 
Band va ser la protagonista al 
llarg de tota la vetllada. L’ini-
ci del concert van ser dos 
temes, Picture on the wall i 
In a mellow tone, on els 15 
músics van tocar sols. Segui-
dament el concert va comen-
çar a agafar més consistència 
amb l’aparició de la cantant 
Marian Barahona que a tra-
vés de la seva elegància dalt 
de l’escenari va acompanyar 
la Jove Big Band amb quatre 
cançons; una de les destaca-
des va ser Out of nowhere. 
A la meitat del concert, qua-
tre nens van pujar a l’esce-
nari per llegir un manifest 
sobre la Marató de TV3 
dedicada a les lesions medul-
lars cerebrals adquirides. 
La part més espectacular 
del concert va ser la última, 
amb l’aparició dels ballarins 
de l’escola de dansa Àgueda 
Murillo. Unes 20 ballarines 
van acompanyar les dues 
primeres peces de la tercera 
part del concert amb passos, 
posicions i vestuari de ballet. 
Les següents cançons també 
van anar acompanyades de 
danses a càrrec de nens i 
nenes de la mateixa escola 
que van omplir l’escenari de 
colors i coreografies molt 
elaborades. 

Cap al final del concert, al 
bis, la Jove Big Band va tocar 
una nadala i tots els nens i 
joves que havien participat 
van omplir les escales i l’es-
cenari del teatre i van tancar 
l’acte animant el públic a 
picar de mans.

L’exposició reuneix 26 obres de 13 artistes als locals de Cooperativa 70

Deu anys de Mercat d’Art a Caldes
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El mercat-exposició estarà obert durant totes les festes

Caldes de Montbui

Dàmaris Moreno

Els artistes del Caldes que 
participen al Mercat d’Art 
celebraven els 10 anys del 
començament d’aquesta ini-
ciativa bufant amb amics i 
coneguts les espelmes d’un 
pastís. Ho feien a la Coopera-
tiva 70 en la inauguració de 
la desena edició del mercat. 
“Quan vam començar no ens 
vam plantejar que arribaríem 
a complir els 10 anys”, expli-
ca Vicenç Ferreres, organit-
zador i impulsor d’aquesta 
iniciativa. 

Aquest any hi participen 13 
artistes i es poden comprar 
un total de 26 obres, la majo-
ria de les quals són pintures, 
però també hi ha fotografia 
i altres disciplines i estils. 
Cadascun d’ells ha posat 

a la venda dues obres que 
estaran penjades a les parets 
de la Cooperativa fins al 5 
de gener. Per als artistes del 
municipi que hi col·laboren 
aquesta és una bona iniciati-
va: “És una oportunitat per-
què els artistes locals expo-
sem el nostre art i la gent en 
pugui comprar a uns preus 
assequibles”, ha dit Helena 
Pielias, que exposa al Mercat 
d’Art des de la primera edi-
ció. Per a Ferreres, aquesta és 
una manera d’acostar l’art a 
la ciutadania i, a més, oferir 
una opció original i diferent 
per regalar aquest Nadal. Un 
dels trets característics del 
mercat són els preus, força 
assequibles i que enguany 
l’organització ha marcat 
entre 60 i 100 euros.

Ells mateixos admeten que 
és difícil que la gent compri 
les obres, ja que estan expo-
sades en un espai poc habi-
tual i, a més, en les últimes 
edicions s’ha venut menys: 
“Amb la crisi és complicat 
que la gent inverteixi en 
l’art”, comenta Pielias. 


