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Torna 
del teatre 
amateur al 
Casal Cultural 
Codinenc

Sant Feliu de Codines

B.G.

El Concurs de Teatre Ama-
teur Vila de Sant Feliu de 
Codines torna aquest cap de 
setmana amb una nova edició 
–i ja en són 29–, organitzat 
pel Casal Cultural Codinenc. 
Durant tres mesos, el poble 
tindrà una programació de 
teatre regular durant les 
tardes de diumenge, amb 
muntatges no professionals 
de grups provinents de la 
Garriga, Terrassa, Manresa o 
Barcelona, entre altres pobla-
cions.

La temporada s’estrena 
diumenge amb Claymoore, 
del grup local Deixalles’81, 
que es presenta fora de 
concurs. L’obra, que és una 
adaptació de la pel·lícula 
Inocencia interrumpida, està 
interpretada per la colla de 
joves del grup, en una pro-
posta arriscada i innovado-
ra. També fora de concurs, 
Deixalles’81 representarà el 
18 de març Digues la Veritat, 
de l’autor de Sant Feliu Toni 
Sans de Reguer.

La primera obra dins del 
concurs, doncs, tindrà lloc el 
primer diumenge de febrer, i 
serà una versió del clàssic de 
William Shakespeare Otel·lo, 
a càrrec del grup Kòmix de la 
Garriga.

Al llarg dels tres mesos es 
presentaran un total d’11 
muntatges teatrals. L’últim 
es podrà veure el 8 d’abril, el 
mateix dia que es farà l’acte 
de cloenda i es donaran a 
conèixer els guanyadors del 
concurs. Totes les represen-
tacions començaran a les 7 de 
la tarda, amb una entrada de 
5 euros. Els abonaments per 
assistir a totes les obres costa 
50 euros, o 45 pels socis del 
Casal Cultural.

El Centre de Titelles 
de Lleida porta 
‘Mowgli’ a Granollers

Granollers

El Centre de Titelles de 
Lleida actua aquest diumen-
ge a les 6 de la tarda al Teatre 
Auditori de Granollers, on 
representarà el seu darrer 
muntatge, Mowgli, l’infant 
de la jungla, de Rudyard 
Kipling, i sobre aquest cone-
gut infant perdut a la jungla 
que sobreviu gràcies al fet 
que l’acullen els llops. Una 
hora abans, a les 5 de la tar-
da, a la Sala Oberta es farà un 
taller infantil sobre aquest 
espectacle. 

Cris Juanico i Andreu 
Valor, al Tastautors 
de Cardedeu

Cardedeu

El cicle Tastautors de 
Cardedeu es reprendrà 
aquest divendres amb les 
actuacions de Cris Juanico 
i Andreu Valor. L’exlíder 
de Ja t’ho Diré presenta 
l’espectacle Dues pedres, en 
què adapta temes coneguts 
seus i altres de la formació, 
però amb un aire diferent. 
Hi ha cançons interpretades 
amb veu, guitarra i contra-
baix, molt viscerals i sense 
més afegits que alguns rit-
mes electrònics i orgànics. 
Andreu Valor, per la seva 
banda, presenta el darrer tre-
ball, amb lletres més madu-
res i metafòriques, però amb 
un missatge que continua 
treballant en pro de la cons-
ciència de la humanitat. La 
Sala Sarau obrirà les portes a 
les 10 del vespre i el concert 
començarà mitja hora més 
tard.

Dilluns representarà ‘Canigó’ dins la festa major d’hivern del municipi

Lluís Soler torna a Can Rajoler   
de Parets per celebrar els 15 anys
Parets del Vallès

EL 9 NOU

Els teatres de Parets, Can 
Rajoler i la Sala Cooperativa, 
tenen a punt la programació 
d’espectacles per a aquesta 
temporada, que comença-
rà aquest dissabte amb la 
música de la Big Mama. Un 
altre dels protagonistes serà 
l’actor Lluís Soler, que ja va 
inaugurar el teatre Can Rajo-
ler el 1997 amb L’avar. Ara hi 
torna amb motiu del quinzè 
aniversari de l’equipament i 
coincidint amb la festa major 
d’hivern. Dilluns a les 7 de 
la tarda representarà Canigó, 
de Jacint Verdaguer, al costat 
del músic Eduard Iniesta. 

Fins al mes de maig, però, 
també passaran per l’escena-
ri paretà altres artistes com 
Rosa Maria Sardà, Marta 
Marco o Clara Segura, a 
més de protagonistes locals 
i comarcals com els músics 
Jordi Azagra o Paco Heredia, 
o els grups de teatre ama-
teur Som i Serem, de Parets, 
o Quatre per Quatre, de 
Granollers.

La inauguració de la 
temporada serà aquest dis-
sabte amb un concert de la 
Big Mama i l’Original Jazz 
Orquestra del Taller de 
Músics. Sota la direcció de 
David Pastor presentaran 
Bluesin’the jazz, una proposta 
que vol recuperar l’ambient 

dels anys vint i trenta, en què 
el blues i el jazz eren els pro-
tagonistes musicals indiscu-
tibles. El concert començarà 
a les 10 del vespre al Centre 
Cultural Can Rajoler. 

En la programació musical 
també destaca una audició 
comentada sobre la música 
al cinema mut, No disparin 
al pianista!, a càrrec del 
pianista i director de l’Es-
cola Municipal de Música 
de Parets, Jordi Azagra, o el 
retorn del guitarrista local 

Paco Heredia, que oferirà un 
concert per a la seva família i 
els seus amics amb l’objectiu 
de passar una bona vetllada. 
També actuarà la companyia 
En Clau de Do’s, que oferirà 
el concert +Que Barroc. 

En teatre destaca l’espec-
tacle Sagarra dit per Rosa M. 
Sardà o L’espera, protagonit-
zat per Marta Marco, Clara 
Segura i Isabel Rocatti. El 
grup local Som i Serem no 
falta a la cita de cada tem-
porada, en aquesta ocasió 

amb Stop al matrimoni, de 
Nicasi Camps, mentre que el 
grup de teatre de Granollers 
Quatre per Quatre represen-
tarà Miracle a la casa negra. 
Martí Torras, per la seva 
banda, dirigirà les Divines 
a Enchanté!  i la companyia 
Clownic portarà Ticket, la 
història del cinema còmic 
en quatre dimensions. Dins 
el Cafè Teatre actuaran els 
humoristes Dani Pérez i 
Carlitos, aquest últim amb 
Conplejos y sinplejos.
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L’actor Lluís Soler actuarà dilluns a Can Rajoler amb l’obra ‘Canigó’

Nova representació de ‘Tres barítons e 
... mezzo’ a Sant Antoni de Vilamajor
Sant Antoni de Vilamajor

La companyia de còmics Tirant del Carro 
tornarà a representar aquest dissabte a 
les 10 del vespre a La Sala de Sant Antoni 
l’espectacle Tres barítons e... mezzo, diri-
gida per Jaume Baucis. Aquesta obra ja es 
va representar divendres de la setmana 

passada amb molt èxit en una Sala plena de 
gom a gom. L’any passat la mateixa compa-
nyia va representar l’obra Fes-me un petó, 
tonto, que també es va haver de repetir, ja 
que molta gent es va quedar sense entrada. 
Els barítons Toni Galera, Xavier Landete i 
Joan Sebastià Colomer i la pianista Eugènia 
Gasull s’encarregaran de fer passar una 
bona estona amb aquest espectacle d’hu-
mor. J.B.M.


