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El pintor de Granollers exposa “Ready painted” a Vallgrassa

Lluís Estopiñán mostra per primer 
cop fotografies amb taques pictòriques

Lluís Estopiñán davant una de les obres que mostra aquests dies a Vallgrassa

Granollers

EL 9 NOU

Lluís Estopiñán s’ha decidit 
a mostrar, per primera vega-
da, unes obres que formen 
part d’un projecte en el qual 
va començar a treballar fa 
uns tres anys. Sota el títol 
“Ready painted”, l’artista de 
Granollers exposa al Centre 
Experimental de les Arts 
Vallgrassa un conjunt de 13 
fotografies de 50x70 que 
han estat tractades pictòri-
cament “sense una voluntat 
artística”. “He volgut incor-

porar aquestes taques pin-
tades a la fotografia ja feta. 
Són fotos de pintura o de 
taques pictòriques”, afegeix 
l’autor. 

“Ready painted” és un 
projecte que Estopiñán ha 
desenvolupat en els darrers 
tres anys i que ara ha deci-
dit materialitzar i mostrar 
a Vallgrassa. Es basa en la 
recerca , a través de la mira-
da obsessiva, de la bellesa 
i de l’interès plàstic, de tot 
allò que es presenta sense 
aquesta intenció. Qualsevol 
taca ocasional o fragment de 

pintura sense voluntat artís-
tica pot ser fotografiada en el 
seu context i donar pas a una 
peça de la sèrie, que podrà 
ser després manipulada o 
intervinguda plàsticament. 
“Són intervencions vitals 
que es proposen donar més 
complexitat emocional a les 
imatges”, detalla l’artista.

L’exposició es podrà veure 
durant aquest mes de març 
i l’abril a Vallgrassa, dins el 
Parc Natural del Garraf. La 
inauguració es farà aquest 
diumenge a les 12 del mig-
dia.

La companyia 
Cavalls Teatre 
actua a Ponent

Granollers

La companyia Cavalls Tea-
tre, sorgida de l’Institut del 
Teatre de Barcelona, actua 
aquest cap de setmana al 
Teatre Ponent de Granollers 
amb l’obra Cavalls salvatges 
no m’arrancarien d’ací, escri-
ta i dirigida pel jove valencià 
Víctor Sánchez. Es tracta 
d’una història de joventut 
i revolució, de traïcions i 
concessions, però també de 
com la ràbia no ha de morir 
per poder enfrontar-se a la 
resignació. L’obra és un viat-
ge d’anada (als inferns) i de 
tornada (a la rutina enveri-
nada pel tedi) de l’Emili, un 
jove més que decideix deixar-
se arrossegar pel seu cavall 
interior. L’espectacle va ser 
coproduït amb l’Institut del 
Teatre com a taller integrant, 
una plataforma que vol 
donar impuls a les companyi-
es nascudes a la institució.

Beth presenta el seu 
disc en català a Can 
Palots de Canovelles

Canovelles

Beth presenta divendres a les 
10 del vespre a Can Palots de 
Canovelles el seu primer disc 
en català, Segueix-me el fil, 
compost de 12 cançons sere-
nes amb un estil folk americà i 
amb un motiu temàtic que són 
les labors de cosir, fer ganxet 
i brodar. En alguns dels temes 
s’ha deixat acompanyar d’au-
tors com Marc Parrot, Jaume 
Pla, Inarejos o Litus.

Concert de sarsuela 
a Canovelles
Canovelles

El trio format pels granolle-
rins Isabel Ricciardi, Oriol 
Saña i Joan Vila actuarà 
aquest diumenge a les 6 de la 
tarda a la sala Can Palots de 
Canovelles. La soprano i els 
músics endinsaran el públic 
dins la lírica de la sarsuela, 
amb un espectacle musical 
emotiu basat en un munt de 
clàssics. Hi haurà versions de 
sarsueles de gran format, però 
passades a un estil més íntim.

Representació 
de teatre al Casal 
de Llinars 

Llinars del Vallès 

El grup infantil del Casal 
Parroquial de Llinars repre-
sentarà diumenge a les 6 de 
la tarda el muntatge musical 
Any de Déu, any de neu. La 
representació s’inclou en la 
vintena Mostra de Teatre 
Amateur que organitza el 
mateix Casal Parroquial i que 
forma part dels actes del seu 
75è aniversari. J.B.M.

La companyia de 
ballet David Campos 
porta ‘Giselle’ al 
Teatre Auditori
Granollers

La companyia de ballet 
David Campos porta el seu 
darrer muntatge, Giselle, 
aquest diumenge a les 7 de la 
tarda a la sala gran del Tea-
tre Auditori de Granollers. 
La companyia catalana ha 
reprès el clàssic Giselle com 
un desafiament professio-
nal. Es tracta de representar 
aquesta peça fonamental 
mitjançant una nova lectura 
que s’apropa moltíssim a 
la cultura contemporània 
i a l’imaginari social més 
proper. El muntatge arriba 
després que Campos ha sigut 
capaç de reinterpretar amb 
destresa El trencanous, La 
bella dorment o el ballet de 
Don Quixot. És una obra que 
explica el desamor a través 
d’una història d’amor ter-
rible sobre la qual flueixen 
els sentiments tràgics més 
universals. Una hora abans 
de l’espectacle, a les 6 de la 
tarda, es podrà participar en 
una conversa amb el director.

S’inaugura el 
Canibal Sound 
System a Granollers
Granollers

El Buk’s de Granollers acollirà 
aquest dissabte a partir de 2/4 
d’11 del vespre i fins a les 6 
de la matinada de diumenge, 
una nova sessió del Canibal 
Sound System. Una de les 
formacions participants en 
aquest festival és Always 
Drinking Marching Band, 
que presentarà l’espectacle 
La calle es nuestra, adaptat a 
l’escenari. També actuaran 
Poutrelles Fever, un grup 
francès que barreja el swing 
amb el rock, la cançó francesa 
amb l’ska, el reggae, la rum-
ba..., i el DJ R’Asta, resident 
de Canibal Sound System, 
Mundo Caníbal i República 
del Ritmo. És una batedora 
musical que fon el punk, 
reggae, flamenc, rumba, ska, 
rock... La nit es completarà 
amb Alquimia del Sol, que 
ambientarà la nit amb els 
seus trucs i il·lusions, projec-
cions, llums i color.

Suspeses les funcions 
de Los Galindos        
a Roca Umbert

Granollers

La companyia de circ Los 
Galindos ha suspès les funci-
ons previstes a Roca Umbert 
de Granollers per a aquest 
cap de setmana a causa d’un 
accident d’un dels artistes. 
Los Galindos tenien la carpa 
a Roca Umbert per presentar 
el nou espectacle Maiurta.

Les mirades d’Eduardo Abarca, a La Gralla

Granollers

Sota el títol “Mirades”, Eduardo Abarca fa la 
seva primera exposició individual, a l’Espai 
Gralla de Granollers. Els ulls i les mirades, de 
tot tipus, són les protagonistes de la vintena 
de quadres, la majoria aquarel·les, però també 
pintures al carbonet i al pastís. Aquests ulls 
pertanyen a persones procedents de diferents 
països, donant un caire molt ètnic a l’expo-

sició. Abarca ha escollit aquestes persones 
“perquè són gent que no posa, que es mostren 
més tal com són. Els occidentals, en canvi, 
estan més acostumats a posar”. Abarca, que 
és economista de professió, considera que les 
mirades són com un pont “que a vegades ens 
atrevim a creuar o no”. Algunes pintures pre-
nen com a model fotos fetes pel mateix autor. 
En cada obra incorpora una frase de diferents 
autors que reflecteixen el que ell sent. L’expo-
sició estarà oberta fins al 9 d’abril.
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