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La formació fa una residència a Can Gomà amb ‘Simplicíssimus’, que estrenarà divendres

La companyia Roberto G. Alonso 
prepara el nou muntatge a Mollet

El nou muntatge de la companyia de dansa Roberto G. Alonso és una revista musical

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

La companyia de dansa 
Roberto G. Alonso, de 
Barcelona, està fent una 
residència al Teatre Can 
Gomà de Mollet per assajar 
el seu darrer espectacle 
infantil i familiar, Simplicís-
simus, que s’estrenà aquest 
divendres 24 de febrer.

Aquesta residència és fruit 
d’una col·laboració en la 
qual l’Ajuntament de Mollet 
cedeix l’espai d’assaig a la 
companyia i, com a contra-
prestació, aquesta estrenarà 
l’espectacle a Can Gomà. La 
cita serà aquest divendres a 
les 6 de la tarda.
Simplicíssimus és la pri-

mera revista musical infan-
til i familiar que endinsa el 
públic en un univers parti-
cular, divertit i anàrquic del 
gènere, on no hi falten les 
plomes, els lluentons, les 
vedettes i els boys, la llum i 
la fantasia. Aquest especta-
cle ha estat escollit per par-
ticipar als dos festivals més 
importants de l’Estat espa-
nyol dedicats als espectacles 
infantils Feten, a Gijón, i La 
Mostra, d’Igualada.

En aquesta singular 
proposta de la companyia 
Roberto G. Alonso, conver-
geixen diferents disciplines 
escèniques per oferir una 

hora plena d’imaginació i 
fantasia, on la dansa, en les 
seves diferents vessants 
(clàssica, contemporània, 
jazz-modern, music-hall...) 
s’uneix amb el teatre, els 
titelles o l’acrobàcia, en un 
divertiment ple de llum, 
brillantor i color. El resultat 
és un espectacle singular i 
trepidant, una reinterpre-
tació en clau coreogràfica 

contemporània de diferents 
gèneres escènics, que con-
flueixen en un món oníric 
de diversió on tot és possi-
ble amb una mica d’imagi-
nació. En definitiva, és un 
homenatge a les varietats 
del Paral·lel barceloní de 
mitjans del segle XX, als 
temps dels teatres de fusta i 
als decorats de paper pintat.

La companyia Rober-

to G.Alonso, amb més de 
16 anys de trajectòria, és 
un referent de la dansa a 
Catalunya i ha participat 
en nombrosos festivals 
nacionals i internacionals. 
Darrerament ha obtingut un 
gran èxit per tot Catalunya i 
l’Estat espanyol amb l’espec-
tacle infantil Zing-Zing, pre-
miat a la fira Feten de Gijón 
de l’any passat. El Niu d’Art 

Poètic de Parets 
homenatja el 
poeta Jordi Julià
Parets del Vallès

L’entitat Niu d’Art Poètic de 
Parets va celebrar dijous el 
seu 19è aniversari amb una 
cerimònia que va homenatjar 
el reconegut poeta vallesà  
Jordi Julià, de Sant Celoni. 
Julià és doctorat en Teoria 
de la Literatura i Literatura 
comparada per la Universitat 
Autònoma de Barcelona i, a 
més de poeta, és crític, assa-
gista i professor universitari. 
L’escriptor ha publicat una 
vintena d’obres, entre poesia 
i assaig i ha rebut nombrosos 
guardons en llengua catala-
na, entre ells l’Octubre de 
València o els Jocs Florals de 
Barcelona, així com també 
el premi Dámaso Alonso 
d’investigació filològica de 
Santiago de Compostel·la 
2002. L’acte de celebració va 
acollir més d’un centenar de 
persones i es va organitzar 
coincidint amb la trobada 
poètica del mes de febrer 
que duu a terme Niu d’Art a 
Parets. C.R.

L’artista Pere 
Bellés visita els 
centres escolars 
de Cardedeu
Cardedeu

L’artista Pere Bellés visita-
rà les escoles i instituts de 
Cardedeu aquest dimarts 
i dimecres després de visi-
tar l’exposició del Museu, 
“Empremtes d’autor”, i fer-
ne un taller de creació artís-
tica d’acord amb el contingut 
de la mostra. Amb aquesta 
visita, Bellés podrà conèixer 
de ben a prop els treballs que 
l’alumnat ha anat realitzant 
i que tindran l’oportunitat 
de conèixer-se, de compartir 
idees i pensaments sorgits 
de la visita a l’exposició. A 
partir de diferents projectes 
arquitectònics, l’autor en 
transforma les formes en 
diferents obres com pintu-
res, mòbils o escultures, que 
omplen de color les sales del 
museu. Bellés actualment 
viu i treballa a Cadaqués i ha 
fet exposicions a diferents 
ciutats.

Un oli del segle XIX, a El Balcó del 
Museu de Granollers

Granollers

El Balcó del Museu de Granollers presenta un 
oli sobre tela d’autor anònim que retrata una 
escena familiar al voltant d’una benedicció, 
datat aproximadament del 1830. El quadre 
exposat relata una escena familiar al voltant 

d’una benedicció. L’acció té lloc dins una casa 
noble, aparentment d’àmbit rural, i retrata 
un frare beneint amb el salpasser els béns i 
fruits de la terra davant tota la família reuni-
da. La pintura se situa cap al 1830 tenint en 
compte la indumentària, que encaixa perfec-
tament amb la moda romàntica. La peça va 
ser restaurada l’any 2008. A la foto, la directo-
ra Carme Clusellas explicant el quadre.
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L’Escola de 
Música de 
Parets celebra la 
12a Festa dels 
Instrumentistes

Parets del Vallès

EL 9 NOU

L’Escola Municipal de Músi-
ca de Parets celebrarà aquest 
dimarts a partir de 2/4 de 6 
de la tarda la dotzena Festa 
dels Instrumentistes. La jor-
nada s’adreça a professors, 
alumnes i famílies amb la 
voluntat de ser un punt de 
trobada per a tots els estu-
diants que durant el curs no 
tenen ocasió de tocar plegats. 

L’activitat començarà a 
2/4 de 6 de la tarda amb un 
concert a porta tancada a 
càrrec d’alumnes i professors 
de cadascuna de les espe-
cialitats instrumentals que 
s’imparteixen a l’escola. Els 
actes continuaran a 2/4 de 
7 de la tarda amb el concurs 
de degustació de pastissos i 
truites elaborats pels alum-
nes i les seves famílies. Tot 
seguit s’oferirà xocolata 
calenta a tots els assistents.

A partir de les 7 de la 
tarda es farà una audició 
col·lectiva de cadascuna de 
les especialitats de l’escola a 
l’auditori del centre. El punt 
i final de la festa serà a 1/4 
de 9 del vespre amb el tradi-
cional concert, on es convida 
el públic assistent a parti-
cipar d’una manera activa i 
divertida.


