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El director de Granollers ha escrit una història senzilla però amb zones fosques

Pau Miró estrena ‘Els jugadors’ al 
festival Temporada Alta de Girona
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Pau  Miró, dret al darrere, amb els actors Jordi Boixaderas, Andreu Benito, Jordi Bosch i Boris Ruiz

El guitarrista 
David Soler al 
Cicle de Jazz del 
Casino

Granollers

EL 9 NOU

El guitarrista David Soler, 
de Sant Celoni, és el prota-
gonista del concert d’aquest 
dissabte del 35è Cicle de Jazz 
al Casino de Granollers. A 
partir de les 11 del vespre, 
a la sala Joan Bretcha, el 
músic vallesà presentarà el 
seu nou treball, Figurines, 
acompanyat d’Arecio Smith, 
al teclats, i Dídac Fernández, 
a la bateria.

Són tres dels exponents 
més eclèctics del jazz català 
que s’han unit en aquest 
projecte per dur a terme 
una sessió de crossover 
del jazz amb els principals 
estils de la música moderna. 
Els seus integrants tenen 
una àmplia experiència 
tant en el món del pop com 
de l’electrònica, on han 
acompanyat grans artistes 
com Macaco, Nena Dacon-
te, Manolo García, Nubla, 
Javier Ruibal, entre molts 
altres. En l’àmbit del jazz, 
els integrants de Figurines 
han actuat al costat de Way-
ne Krantz, Tim Lefebvre, 
Gary Willis o Bob Reynolds, 
tocant als principals fes-
tivals tant nacionals com 
internacionals.

Serà un concert de jazz 
fusió, amb un estil únic que 
combina el jazz amb els pop, 
el rock i l’electrònica.

L’Esbarjo-Verdi rep 
la visita del director 
Ramon Térmens

Cardedeu

El cinema Esbarjo-Verdi de 
Cardedeu presenta aquest 
dissabte a les 8 del vespre 
la pel·lícula Catalunya Über 
Alles! amb la presència del 
director Ramon Térmens, que 
s’encarregarà de donar pas a 
la projecció i oferirà un col-
loqui posterior. Amb aquesta 
projecció, l’equipament vol 
donar continuïtat a la seva 
línia de suport del cinema 
independent català, com ja ha 
fet anteriorment amb Cher 
amie, Garbo, Tres dies amb la 
família o Familystrip. En el 
film de Térmens, es relaten 
tres històries ambientades 
a l’interior de Catalunya: la 
d’un home condemnat per 
violació que surt de la presó i 
els veïns li fan la vida impos-
sible; un immigrant subsaha-
rià que accepta treballar de 
cobrador del frac amb faixa i 
barretina, i un pare de famí-
lia que enxampa un lladre 
kosovar robant a casa seva i el 
mata d’un tret a boca de canó.

Granollers

EL 9 NOU

El director, dramaturg i actor 
granollerí Pau Miró torna al 
festival Temporada Alta de 
Girona amb un nou muntatge. 
Aquest divendres, al Teatre de 
Salt, s’estrenarà Els jugadors, 
una peça escrita i dirigida per 
Miró i interpretada per actors 
de renom com Andreu Benito, 
Jordi Boixaderas, Jordi Bosch i 
Boris Ruiz. 

“Vull explicar una història 
senzilla, amb zones fosques, 
això sí. Sempre m’ha agradat 
que m’expliquin històries 
senzilles i una mica estra-
nyes, però sobretot m’agrada 
explicar-les”, comenta l’au-
tor. A Els jugadors explica 
la història de quatre homes 
–un barber, un enterramorts, 
un actor i un professor de 
matemàtiques– que juguen 
una partida de cartes i que 
acaben embrancats en un 
joc molt perillós. Mentre 
van jugant es va destapant 
la tèrbola personalitat dels 
tafurs. Els quatre jugadors, 
que s’apropen als 60 anys, es 
troben  en un pis antic, que 
es converteix en un refugi on 
tots els fracassos són accep-
tats i permesos.

Segons Pau Miró, “cada 
personatge té la seva histò-
ria, gairebé podríem dir que 
cada personatge té un ‘conte’ 

per explicar. Entre els quatre, 
però, expliquen una història 
en comú: quatre homes que 
se senten desplaçats. El món 
ha canviat i no l’entenen, 
han canviat els valors, les 
regles, i no troben el seu 
lloc”. Aquests personatges 
han perdut “el pols al món, 
i només tenen una manera 
de recuperar-lo, potser mas-
sa arriscada, potser massa 
perillosa”, afegeix l’autor i 
director.

L’obra fa una radiografia 
de les relacions humanes, de 
la part fosca i inaccessible 
que tothom amaga, esquit-
xada d’humor i, és clar, d’un 
saludable esperit lúdic. 

Els jugadors és una pro-
ducció del Teatre Lliure i 
El Canal que el proper 19 
d’abril arribarà a aquest tea-
tre de Barcelona, on es podrà  
veure fins al 20 de maig. 
Al Teatre de Salt es repre-
sentarà aquest divendres i 

dissabte a les 9 del vespre i 
diumenge a les 6 de la tarda. 

Pau Miró és autor d’al-
tres muntatges com Girafes 
(2009), Lleons (2009) o 
Búfals (2008), aquest últim 
també estrenat al Temporada 
Alta. La seva darrera obra 
com a director ha estat Pluja 
constant, que es va poder 
veure fa uns mesos al Teatre 
Auditori de Granollers des-
prés d’haver fet estada a la 
sala Villarroel de Barcelona.

Dos nous premis per 
al ceramista Santi 
Subirana

Granollers

El ceramista Santi Subira-
na, de Granollers, ha rebut 
dos nous premis per la 
seva feina. En un concurs 
d’arts plàstiques celebrat a 
la ciutat japonesa de Kobe,  
International Art Exchange 
Exhibition, Subirana va gua-
nyar la Medalla d’Or en la 
categoria de ceràmica amb 
una peça formada per un 
conjunt de peces individuals 
fetes al forn i posteriorment 
agrupades en una escultura. 
Altres peces d’aquesta sèrie 
ja han obtingut altres pre-
mis.  D’altra banda, l’acadè-
mia Arts-Sciences-Lettres de 
París li ha atorgat un diplo-
ma i una medalla de plata en 
reconeixement a la seva tra-
jectòria artística. L’acadèmia 
reconeix les trajectòries tant 
de pintors com escultors o 
ceramistes. Subirana ja ha 
rebut el diploma i un dia 
d’aquests viatjarà a París per 
recollir la medalla. G
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Lluís Permanyer 
parlarà de Sagarra, a 
la Garriga

La Garriga

El periodista i assagista Lluís 
Permanyer farà una confe-
rència aquest dissabte a 2/4 
de 7 de la tarda a la Fundació 
Maurí de la Garriga sota el 
títol “La vida de Sagarra, 
l’últim poeta popular de 
Catalunya”. L’acte l’ha orga-
nitzat Òmnium Cultural amb 
motiu del 50è aniversari de 
la mort de Josep Maria de 
Sagarra, un clàssic de les lle-
tres catalanes del segle XX.

Cicle per apropar el 
‘lied’ al Montseny
Campins

La Fàbrica del Lied ha 
organitzat un cicle de con-
certs per apropar el lied al 
Montseny. El primer concert 
es farà aquest divendres a les 
8 del vespre a la parròquia 
de Campins amb Jordi Mas 
(tenor) i Josep Buforn (pia-
no).


