
Dilluns, 21 de març de 2011

CULTURA NOU9EL 21

La sala Buk’s 
inaugura        
el Canibal 
Sound System

Granollers

H.M.

La sala Buk’s de Granollers 
va inaugurar dissabte el 
Canibal Sound System, amb 
la primera de les sessions 
que la sala acollirà cada 
dissabte. La banda Always 
Drinking Marching Band va 
ser una de les encarregades 
de donar el tret de sortida a 
aquesta sessió, amb un nou 
espectacle titulat La calle es 
nuestra, però això sí, adaptat 
a l’escenari. Un cop més, la 
formació va fer del ritme, 
dels vents i la comèdia, les 
delícies del públic, amb una 
gran cura de la qualitat musi-
cal i deixant fluir l’esponta-
neïtat i la frescor dels seus 
temes i improvisacions. 

La primera sessió de Cani-
bal Sound System va comptar 
també amb la formació fran-
cesa Poutrelles Fever, que va 
presentar una barreja d’estils 
molt característica. Mescles 
de swing amb rock, de cançó 
francesa amb ska, reggae o 
rumba van ser alguns exem-
ples dels ritmes que es van 
poder assaborir. 

El resident de Mundo 
Canibal Sound System, 
DJ ‘R’asta, va tancar la nit 
amb una de les seves ses-
sions de fusió del punk, el 
reggae, l’ska, la rumba o el 
flamenc. Les projeccions i la 
il·luminació durant la nit van 
anar a càrrec de l’Alquímia 
del Sol.

L’Espai d’Arts 
de Roca Umbert 
obre dues mostres 
d’estudiants
Granollers

L’Espai d’Arts de Roca 
Umbert de Granollers inau-
gura aquest dijous dues 
exposicions relacionades 
amb centres escolars de 
la ciutat. Dijous a les 7 de 
la tarda es presenta l’ex-
posició “Artreveix-te”, un 
conjunt de treballs fets pels 
alumnes de l’escola Ferrer 
i Guàrdia al voltant de la 
fotografia, els fotògrafs i la 
poesia, amb la participació 
de Jordi Ribó. El mateix 
dia, a les 8 del vespre, es 
presentarà “Planeta Bellera 
2”, resultat d’una nova col-
laboració entre estudiants 
de batxillerat artístic de 
l’Institut Celestí Bellera i 
Roca Umbert. El seu treball, 
que s’emmarca  per segon 
any consecutiu en el projec-
te internacional Turbine-
generation, es podrà veure 
fins al dia 2 d’abril.

La Garriga

Helena Masó

Les orquestres de l’Escola 
de Música de la Garriga van 
protagonitzar el concert 
de diumenge del 7è Cicle 
de Joves Intèrprets. Així, 
l’escola va voler mostrar 
públicament on es troben 
les tres orquestres i el resul-
tat final damunt l’escenari. 
L’Orquestra de Cambra, sota 
la direcció d’Alfons Reverté, 
va interpretar un repertori 
variat. El conjunt va tocar les 
obres Rhapsody, de B.Carson 
o Sant Martí del Canigó, de P. 
Casals. Amb la voluntat d’in-
terpretar obres concertants 
amb la intervenció d’alumes 
solistes, l’orquestra també 
va delectar el públic amb 

una adaptació de Rafel Sala 
del Moderat de Carulli, amb 
la interpretació de la solista 
Sandra Gómez a la guitarra. 
La violoncel·lista Núria Pla-
nas també va participar com 
a solista a l’Arioso de Bach, 
acompanyada de l’orquestra. 

L’orquestra dels petits, diri-
gida per Sara Ruiz, va inter-
pretar Bulgaria, de Z. Laszló; 
un arranjament de D. Brooker 
de la tradicional xinesa Jas-
mine Flower, i el rondó de la 
simfonia dels Tres Blaus, Blau 
marí, de Joan Figueres. Sota 
la batuta de Ferran Saló, l’or-
questra dels mitjans va inter-
pretar la tradicional escocesa 
St. Martins, i Alceste, de C. 
Ph. Gluck. 

El concert va acabar amb la 
interpretació conjunta de les 

tres orquestres de l’escola, 
sota la direcció de Reverté. 
Una cançó popular polonesa; 
File Under Pop, de B. Fraser, i 
les Cançons de Chanukah, de 
A. Arnold, són les peces que 
van tocar. Aquest concert 
va voler subratllar una de 
les filosofies de l’escola de 
música: la pràctica musical 
en grup. Tot i que durant 
l’any cada orquestra treballa 
per separat, l’escola organit-
za, de tant en tant, projectes 
conjunts perquè la intercon-
nexió entre els grups creixi i 
també perquè els més petits 
tinguin una injecció d’estí-
mul i motivació en entrar en 
contacte amb l’orquestra de 
cambra de l’escola, que és on 
aspiren arribar els alumnes 
que comencen.  

Mishima omple el Piano Blau de 
Granollers

Granollers

El Piano Blau de Granollers es va tornar a 
omplir divendres al vespre, en aquesta ocasió 
per escoltar un grup referent del pop inde-
pendent català, Mishima. Durant l’hora i 
mitja aproximada que va durar el concert, el 
grup liderat per David Carabén va interpretar 

temes dels seus tres darrers treballs discogrà-
fics davant d’un públic molt entregat i sovint 
corejant les lletres de les cançons. Mishima 
va obrir l’actuació amb Aguéev i va continuar 
amb altres temes com El temple, Set tota la 
vida, La tarda esclata o la versió d’una cançó 
de Georges Brassens, No existeix l’amor feliç, 
ja als bisos. En un moment del concert, el can-
tant i líder va recordar l’actuació que havien 
fet feia anys a l’As de Copes.
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L’Escola de Música de la Garriga presenta les seves formacions

Les orquestres, a l’escenariMollet 
inaugura 
l’11è Festival 
Internacional 
de Teatre Jove

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

L’onzena edició del Festival 
de Teatre Jove de Mollet, 
organitzat per l’Institut 
Vicenç Plantada amb la col-
laboració de l’Ajuntament i 
el Departament d’Educació, 
s’inaugurarà aquest dilluns. 
Les representacions es faran 
entre els dies 20 i 25 de 
març. 

En aquesta onzena edició 
hi participen 13 centres 
escolars de països diferents: 
França, Bèlgica, el Líban, 
Itàlia, Romania, Andorra, 
l’Estat espanyol i Catalunya. 
Del país, a més de Mollet 
hi participen els municipis 
d’Arenys de Munt, Alella, 
Salt, Girona i Barcelona. Es 
representaran 14 obres de 
teatre en francès, grups de 
dansa, patinatge, de música i 
altres manifestacions tradi-
cionals com els Castellers de 
Mollet, els Diables i els Tam-
bors d’Alella i de Barcelona, 
i el Ball de Gitanes de Lliçà 
d’Amunt. Durant el festi-
val, un equip d’alumnes del 
Vicenç Plantada elaborarà 
una revista. Per primer cop, 
l’institut ha organitzat una 
flashmob que es farà dilluns 
cap a les 12 del migdia al parc 
dels Colors. L’espectacle de 
presentació es farà a les 9 del 
matí al teatre de Can Gomà. 
El festival s’inclou dins el 
projecte europeu Comenius 
Regió.

Comencen els 
concerts de 
Primavera Miradins 
al Mirallet
Granollers

El restaurant El Mirallet 
de Granollers va inaugurar 
dimecres passat el cicle de 
concerts de primavera Mira-
dins amb l’actuació de Jam-
ming, una formació inte-
grada per Francesc Vidal, 
Júlia Humet, Jasmina, Oriol 
Palau, Xavi Penyalbert, 
Xavi Baró i Jordi Riera. 
Aquest dimecres serà el 
torn del duet format per 
Juan Manuel Galeas (veu) 
i Pedro Merighi (guitar-
ra), mentre que el 6 d’abril 
actuarà el grup de gospel 
africà espiritual Wa’Imani. 
El 27 d’abril actuarà Black 
Orpheus i el 4 de maig, 
Dual. Les actuacions es 
faran a l’interior del local. 
Els dimecres que jugui el 
Barça, el concert es passarà 
a dimarts.
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L’Orquestra de Cambra, dirigida per Alfons Reverté, va ser una de les tres formacions que va actuar diumenge 


