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Diumenge s’estrena ‘Totespossible. El secret dels somnis’ a Granollers

Totsona s’endinsa en el món dels 
somnis en un nou espectacle
Granollers

EL 9 NOU

L’empresa Totsona, amb seu 
a Cardedeu i amb Dàmaris 
Gelabert i Àlex Martínez al 
capdavant, estrenarà aquest 
mes dos dels seus nous 
espectacles infantils. 

El primer, Totespossible. El 
secret dels somnis es presen-
tarà aquest diumenge a 2/4 
de 6 de la tarda a la sala Sant 
Franesc de Granollers dins la 
Roda d’Espectacles Infantils 
que organitza l’Associació 
Cultural. És una obra escrita 
i basada en textos originals 
de l’escriptora granollerina 
Eulàlia Canal, amb la música 
de Gelabert i Martínez, i amb 
l’actuació de l’actriu Jordina 
Font, de la Garriga. A partir 
d’aquest espectacle, adreçat 
a famílies amb nens de 3 a 7 
anys, els nens i nenes explo-
raran el món dels somnis, 
i podran descobrir un món 
màgic, ple de sorpreses i 
encant. A més, podran conèi-
xer i escoltar de molt a prop 
un instrument poc conegut, 
l’arpa, que connectarà amb 
ells d’una forma molt espe-
cial. L’espectacle i les seves 

cançons ajudaran l’infant a 
entendre millor el món dels 
somnis i a enfrontar-se a les 
seves possibles pors.

El segon espectacle que 
estrenarà Totsona és Perso-

natges singulars. Orquestra 
& Dàmaris Gelabert, que 
s’estrenarà el diumenge 25 
de març al Teatre Can Palots 
de Canovelles a les 6 de la 
tarda. En aquest cas és un 

concert amb molt glamur, 
amb música en directe d’Àlex 
Martínez, Gabriel Amargant, 
Jordi Pegenaute, Joan Vidal 
i Joan Rectoret, i la veu de 
Dàmaris Gelabert.

Una escena del nou muntatge, ‘Totespossible. El secret dels somnis’

L’òpera ‘Aïda’, de 
Verdi, arriba al 
Teatre Auditori de 
Granollers
Granollers

El Cicle d’Òpera de 
Catalunya presenta un gran 
clàssic al Teatre Auditori de 
Granollers aquest diumenge 
a les 7 de la tarda, Aïda de 
Giuseppe Verdi, una òpera 
en quatre actes ambientada a 
l’Egipte dels faraons. Durant 
una campanya militar dels 
egipcis contra els etíops, la 
princesa Aïda és capturada 
en plena guerra i convertida 
en esclava. L’òpera  és una 
història d’amor que sobre-
passa l’odi entre pobles, i 
serà interpretada per l’Or-
questra simfònica del Vallès i 
pel Cor dels Amics de l’Òpera 
de Sabadell. Una hora abans 
de la representació, a les 6 de 
la tarda, Marc Heilbron pre-
sentarà l’obra a la Sala Petita 
del Teatre.

Concert d’Aleix Garriga 
i Alfons Bertran, a 
Santa Eulàlia

Santa Eulàlia de Ronçana

Els músics vallesans Aleix 
Garriga i Alfons Bertran 
oferiran un concert aquest 
divendres a 2/4 d’11 del 
vespre al Casal Popular L’Ar-
rencada de Santa Eulàlia de 
Ronçana. A l’escenari també 
hi pujarà Quim Lamarca, 
al violí i al bodran. Serà un 
concert amb veu, guitarres 
barítones i bateria, en què 
s’estrenaran força cançons 
arranjades especialment per 
a aquesta formació de duet.

El Museu Arxiu de 
Cardedeu mostra els 
seus tresors

Cardedeu

El Museu Arxiu Tomàs Bal-
vey inaugura aquest diven-
dres a les 8 del vespre l’expo-
sició “Els tresors guardats del 
MATBC”. És una producció 
pròpia que fins al 15 d’abril 
mostrarà obres d’art religiós, 
paisatgisme i costumisme, 
però també obres contempo-
rànies, la majoria fruit del 
cicle “Cardedeu amb l’art 
vigent”.

Esther Condal 
presenta el videoclip 
‘Loneliness’ a Caldes

Caldes de Montbui

Esther Condal presentarà 
dissabte el videoclip Loneli-
ness a les 7 de la tarda a 
l’Ateneu Democràtic i Pro-
gressista El Centre de Caldes. 
Aquest videoclip és l’avança-
ment del nou disc Home, que 
sortirà publicat d’aquí a unes 
setmanes, produït pel guitar-
rista David Soler.

El llibre ‘Matèria 
viva’ arriba a 
l’escenari del 
Teatre de Ponent

Granollers

EL 9 NOU

La proposta per a aquest cap 
de setmana del Teatre de 
Ponent de Granollers és una 
adaptació lliure de la novel·la 
Matèria viva, de Teresa Fran-
quesa, guanyadora del Premi 
de Narrativa Joaquim Ruyra 
2008 dins els Recull. L’obra 
de teatre és una adaptació 
lliure d’aquesta obra, dirigi-
da per Nicolas Hermansen 
i interpretada per Marialba 
Esquius. Matèria viva és un 
monòleg de moltes veus en 
una sola actriu, és la història 
d’una dona que poèticament 
dibuixa a través de la memòria 
els dolors i les alegries d’una 
vida que encara continua. El 
llibre va ser escrit en un pro-
cés terapèutic de tractament 
del càncer, i va esdevenir un 
recull de vivències que no dei-
xen l’espectador indiferent. 
L’obra es representa divendres 
i dissabte a les 9 del vespre, i 
diumenge a les 7 de la tarda.

Paco Càmara torna a l’AB
Granollers

L’artista vallesà Paco Càmara, nascut a la 
província de Jaén l’any 1963 però establert a 
Montornès, ha tornat a la galeria AB, on va 
començar la seva trajectòria pictòrica l’any 
1993 amb la mostra titulada “Quinze anys, 
quinze noves il·lusions”. Aquesta vegada 
presenta una nova obra sota el títol “Àdhuc  
o ad hoc”,  que es podria definir com “fins 
i tot expressament”. En aquesta nova obra, 

Paco Càmara s’expressa pictòricament indi-
ferentment sobre tela, paper o mobles, un 
dels quals es pot veure al mateix aparador 
de la galeria, amb una gamma de colors de 
blaus i grisos, amb tocs vermells. L’artista 
de Montornès continua amb els seus estudis 
minuciosos de les natures mortes. La seva 
cavil·lació teòrica de l’obra i la seva conse-
cució és com una reflexió vers una realitat 
viva. Tot això li permet un lèxic plàstic actu-
al proper a tothom.
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