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Mazoni i Cris Juanico també formaran part del cartell de la vuitena edició del cicle

Jaume Arnella  i Carles Belda obren 
el cicle Tastautors de Cardedeu

Jaume Arnella i Carles Belda s’han unit en un espectacle que es podrà veure aquest divendres a Cardedeu

Cardedeu

EL 9 NOU

El romancer Jaume Arnella, 
de Santa Eulàlia de Ronçana,  
i l’acordionista Carles Belda 
seran els encarregats d’obrir 
la vuitena edició del cicle de 
música en català Tastautors, 
organitzat per l’Associació 
Cultural L’Esquellot de 
Cardedeu. Els caps de cartell 
del cicle, que s’allargarà fins 
a principis de febrer, es com-
pletaran amb Cris Juanico, 
Mazoni i 4t 1a.

El primer concert serà 
aquest divendres a 2/4 d’11 
del vespre a la sala Sarau. 
Belda i Arnella oferiran un 
recital amb dues generacions 
musicals ben diferents, però 
a la vegada ben properes. 
És un espectacle que bar-
reja l’experiència, el talent 
i, sobretot, la gresca. Totes 
les sessions seran dobles, 
i en aquest cas, Arnella i 
Belda compartiran cartell 
amb la belga Bàrbara Van 
Hoestenberghe, que estarà 
acompanyada dels Morenos, 
dos músics catalans del món 
folk-pop-rock-experimental. 

El cantant menorquí Cris 
Juanico prendrà el relleu el 
20 de gener amb l’espectacle 
Dues pedres a través de la 
seva veu, guitarra i contra-
baix. D’altra banda, Andreu 
Valor presentarà el seu nou 
treball amb temàtiques vari-
ades però amb un mateix 
missatge en pro de la consci-
ència de la humanitat.

La sala Sarau serà l’escena-

ri, el divendres 27 de gener, 
del concert d’un dels grups 
revelació del 2011, 4t 1a, que 
portarà El món en un cafè, un 
espectacle creat precisament 
tenint en compte la proximi-
tat dels músics amb el públic. 
La vetllada es completarà 
amb l’actuació de Joan Dausà 
i els Tipus d’Interès, gua-
nyadors del premi de vota-
ció popular del concurs de 
maquetes Sona 9 2010.

El cicle acabarà el dissabte 
4 de febrer amb l’actuació de 
Mazoni, una de les propostes 
més atractives del rock català 
actual. L’empordanès Jaume 
Pla, ànima de Mazoni, com-
partirà cartell amb la banda 

Raydibaum, amb un projecte 
molt ambiciós dins l’escena 
barcelonina de rock indepen-
dent.

VUIT ANYS D’HISTÒRIA

El cicle Tastautors va néixer 
fa vuit anys com a home-
natge a Ovidi Montllor. Des 
d’aleshores s’ha convertit 
en un cicle musical de refe-
rència a la comarca i al país. 
Amb la premissa de la músi-
ca en català, el cicle vol donar 
veu als grans músics del país, 
ja consagrats, combinant-los 
amb joves promeses.

Com és habitual, la sala, 
que obrirà les portes a les 10 

del vespre, estarà ambien-
tada amb taules i espelmes, 
que ajudaran a crear un 
ambient íntim i proper amb 
els artistes. A més, hi ha ser-
vei de barra amb productes 
de la terra com Cervesa del 
Montseny i Ratafia. 

El preu de l’entrada de 
cada concert és de 7 euros, 
i de 6 si es compra de for-
ma anticipada. Pel que fa a 
l’últim concert, el preu de 
l’entrada serà de 10 euros a 
taquilla i 9 anticipada. Tam-
bé hi haurà la possibilitat 
d’adquirir l’abonament per 
als quatre dies, al preu de 
25 euros. També s’apliquen 
diversos descomptes.

Anna Lizaran i Alícia 
Pérez presenten un 
text de Benet i Jornet 
al Teatre Auditori
EL 9 NOU

Les actrius Anna Lizaran 
i Alícia Pérez presenten 
aquest dissabte a les 10 del 
vespre al Teatre Auditori de 
Granollers l’últim text de 
Josep Maria Benet i Jornet, 
Dues dones que ballen, on fan 
una demostració de tot el seu 
talent. L’obra parla dels vin-
cles entre dues dones d’edats 
diferents que emprenen una 
relació inesperada, en què 
s’agafen les mans per ballar 
al seu propi ritme, com si fos 
un consol. A través del text 
de Benet i Jornet, s’explica 
l’experiència d’un món quo-
tidià amb dos personatges 
trencats, pels quals el públic 
acaba sentint una compassió 
inevitable.

Digger Barnes 
actua a Lliçà 
d’Amunt després de 
fer-ho a Granollers

Lliçà d’Amunt

EL 9 NOU

Després d’actuar aquest 
dimecres al restaurant El 
Mirallet de Granollers, el 
músic Digger Barnes ho farà 
aquest  dissabte a partir de 
2/4 d’11 del vespre a l’Aliança 
de Lliçà d’Amunt. Serà una 
bona oportunitat per escoltar 
les cançons d’aquest perso-
natge, que esdevenen uns 
retrats foscos de les persones 
que estan  fora de la llei, són 
criminals i suïcides, amb 
temes que reflecteixen una 
vida que es viu a la carretera. 

Digger Barnes és un músic 
influenciat per la música 
d’arrels, les balades d’assas-
sinats i les melodies gospel 
que ell crea dins el seu propi 
univers fantasmal, descrit 
en ocasions com a country 
negre. Ha compartit esce-
nari amb altres músics com 
Chuck Ragan (Hot Water 
Music), Tim Barry (Avail), 
Tom Gabel (Against me), 
Ben Nichols (Lucero), Jim 
Ward (At The drive-In), 
Joey Cape (Lagwagon) i 
altres. Juntament amb l’ar-
tista visual Pencil Quincy, 
gestiona el segell amb base a 
Hamburg. Barnes & Quincy. 
El seu darrer treball dis-
cogràfic és Time has Come 
(2009).

Can Rajoler de 
Parets celebra 
15 anys amb una 
exposició
Parets del Vallès

El Centre Cultural Can 
Rajoler de Parets celebra els 
seus 15 anys coincidint amb 
la festa major d’hivern. Per 
això, aquest divendres a les 
8 del vespre s’inaugura una 
exposició commemorativa 
que recull tota la trajectòria 
de l’equipament. La mos-
tra abasta aquests 15 anys 
amb un recull històric i una 
selecció fotogràfica de les 
personalitats que han visitat 
tant el teatre com la biblio-
teca, a més de les represen-
tacions, les escenografies i 
altres activitats que s’hi han 
fet.

Torna el cinema de 
l’AC a Granollers
Granollers

La programació del Cineclub 
de l’Associació Cultural es 
reprèn aquest cap de setma-
na amb la projecció, diven-
dres i dissabte, d’Another 
Year (Regne Unit, 2010), 
dirigida per Mike Leigh.

Nats Teatre i Kòmix actuaran amb quatre grups més

Dos grups de la Garriga al Festival 
dels Amateurs de les Franqueses

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

Dos grups de teatre de 
la Garriga, Nats Teatre i 
Kòmix, participaran a la 
sisena edició de la Mostra 
d’Arts Escèniques Festi-
val dels Amateurs de les 
Franqueses del Vallès, que 
comença aquest dissabte 
i que acabarà el 14 d’abril 
amb l’entrega dels premis.

Nats Teatre actuarà el 28 
de gener amb Eren... gente 
bien, una comèdia de Santi-
ago Rusiñol que s’ha encar-
regat de dirigir i adaptar als 
temps actuals Joan Monells. 

És una obra de teatre diver-
tida sobre les peripècies que 
feien determinats burgesos 
catalans per aparentar clas-
se i estatus social a l’inici 
del segle XX. Per la seva 
banda, Kòmix presentarà 
Otel·lo el dia 11 de febrer. 
Joan M. Morillo s’encarrega 
de dirigir aquesta tragèdia 
de Shakespeare sobre un 
home estimat, manipulat, 
respectat, enganyat, temut 
i traït.

INICI AMB PASSEN COSES

El Festival dels Amateurs, 
però, començarà aquest 

dissabte amb la compa-
nyia Passen Coses, de Sant 
Quirze del Vallès, que pre-
sentarà Interès variable. 
També participaran en la 
mostra el Grup de Teatre 
El Centre de Barcelona, 
amb El llibertí, Teatre pels 
Descosits de Barcelona amb 
Els gegants de la muntanya, 
i amb Punt i Seguit Teatre 
de Terrassa, amb Veus les 
línies? 

En l’acte de cloenda, les 
Divinas presentaran el caba-
ret Enchanté! En aquest acte 
s’entregaran els premis de 
participació i els premi Vota-
ció de l’Espectador.


