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L’òpera és una producció del TAG, l’Orquestra de Cambra, Amics de la Unió i l’AC

Un centenar d’infants i joves porten 
‘Hänsel i Gretel’ al Teatre Auditori
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Presentació del muntatge Hánsel i Gretel, al Teatre Auditori de Granollers

Granollers

T.T.

El muntatge Hänsel i Gre-
tel, fruit d’una nova col·
laboració entre el Teatre 
Auditori de Granollers, 
l’Orquestra de Cambra, la 
Societat Coral Amics de la 
Unió i l’Associació Cultural, 
arriba als escenaris aquest 
diumenge amb dues funci·
ons a les 12 del migdia i a les 
6 de la tarda. Sota la direc·
ció musical de Josep Vila i 
l’escènica, de Marta G. Otín, 
més de 120 nens i joves puja·
ran a l’escenari del Teatre 
Auditori de Granollers per 
presentar un dels contes 
més entranyables de la tra·
dició germànica en forma 
d’òpera, concretament la 
que va escriure Engelbert 
Humperdink.

Josep Vila explica que es 
van decidir per aquesta òpe·
ra, “que ha estat interpreta·
da arreu, i que bàsicament 
està pensada per a orques·
tra simfònica i solistes, i no 
per a cor”. Al final, Albert 
Romaní es va encarregar 
de fer l’adaptació musical. 
“Agafa números clàssics i 
els adapta per a cor, amb 
alguns números pensats per 
a cors de nens petits”, expli·
ca Vila.

Marta G. Otín, reconeix 
que aquest projecte por·
ta molta feina, però a la 
vegada considera que és 
molt enriquidor. “Els nens i 

nenes de les escoles poden 
treballar amb un cor més 
professionalitzat, poden 
pujar a l’escenari del Teatre 
Auditori i això els fa sentir 
molt importants”, explica 
Otín. El muntatge és inter·
pretat pel Cor Infantil i els 
Petits Cantors d’Amics de la 
Unió, el cor format per una 
setantena d’alumnes de les 
escoles Mestres Muntanya, 
Pereanton i Educem, i per 
l’Orquestra de Cambra de 
Granollers. 

La directora escènica tam·
bé ressalta que una caracte·

rística d’aquesta òpera és la 
presència de solistes, “que 
tenen un pes important tant 
musical com interpretatiu. 
Tot el projecte és molt coral, 
i es treballa amb els solistes 
de forma coral”. Els perso·
natges de Hänsel i Gretel el 
fan tres intèrprets diferents 
cadascun. 

El director Josep Vila 
destaca el fet que aquest 
projecte a quatre bandes 
tingui continuïtat: “És una 
fórmula de futur que permet 
fer projectes d’envergadura”, 
afirma. Per a l’alcalde Josep 

Mayoral, és essencial fer 
espectacles com aquests en 
els 10 anys del Teatre Audi·
tori. “És un projecte arrelat 
a la ciutat, on s’expressa de 
forma nítida la seva fortale·
sa”.

Després dels dos con·
certs de diumenge oberts al 
públic, els propers dilluns 
i dimarts es faran sessions 
escolars, obertes a alumnes 
de tercer i quart de primària 
de 17 escoles, la majoria de 
Granollers, segons ha expli·
cat Martí Pujadas, de l’Asso·
ciació Cultural.

La Garriga celebra el 
Dia de la Poesia amb 
versos de Comadira

La Garriga

Dins la commemoració del 
Dia Mundial de la Poesia, 
Òmnium Cultural de la Gar·
riga, juntament amb el Con·
sorci per a la Normalització 
Lingüística, ha organitzat 
per a aquest dissabte a 2/4 de 
7 de la tarda una lectura de 
poemes a la placeta de Santa 
Isabel. Es llegiran poemes de 
Narcís Comadira, del qual se 
celebra el setantè aniversa·
ri, i que ha escrit un poema 
especial per a la diada que ha 
estat traduït a una vintena 
de llengües. En la lectura 
intervindran alumnes de 
l’Oficina de Català a la Garri·
ga, els quals, a més, llegiran 
un poema en la seva llengua 
original: àrab, castellà, por·
tuguès, hawaià, flamenc i 
alemany.

Ensemble Una 
Cosa Rara actua a  
Granollers i la Garriga

Granollers

La formació Ensemble 
Una Cosa Rara, amb el 
garriguenc Oriol Garcia 
(corno di bassetto) entre 
els seus membres, actuarà 
aquest divendres a la sala 
petita del Teatre Auditori 
de Granollers dins el cicle 
L’Un? L’Altre? O Tots Dos! 
La primera sessió es farà a 
les 7 de la tarda, i la segona, 
a les 8. La mateixa formació 
actuarà dissabte a 2/4 de 10 
del vespre dins el Festival de 
Música Clàssica de la Garri·
ga, Còclea. En tots els con·
certs presentarà A tres!, un 
recorregut per la música per 
a tres corni di bassetto.

El Cor de Cambra de Granollers actuarà dissabte al vespre

Andrea Motis inaugura el tretzè 
Festival de Música de Cardedeu

El Cor de Cambra de Granollers portarà ‘Univers Montsalvatge’, amb Sílvia Forns

Cardedeu

EL 9 NOU

La música serà la protago·
nista aquest cap de setmana 
a Cardedeu amb motiu de 
la celebració de la tretzena 
edició del Festival de Música 
de Cardedeu. La cantant de 
jazz Andrea Motis, acompa·
nyada per Joan Chamorro 
Sextet, serà l’encarregada 
d’inaugurar el certamen, amb 
un repertori molt variat, que 
s’allargarà durant tot el cap 
de setmana. El primer concert 
es farà aquest divendres a les 
10 del vespre al Centre Cul·
tural, que s’omplirà amb la 
veu d’aquesta precoç cantant, 
trompetista i saxofonista 

catalana membre de la Sant 
Andreu Jazz Band. En el con·
cert es presentarà el disc Joan 
Chamorro presenta Andrea 
Motis, amb clàssics del jazz 
de la primera meitat del segle 
XX, tot i que també hi ha 
incursions en la bossa nova.

El festival continuarà 
dissabte a les 12 del mig·
dia amb l’actuació del grup 
Semproniana a la plaça 
Anselm Clavé, on presentarà 
el treball Ball folk, amb un 
repertori de balls de parella 
com el xotis, el pasdoble, 
l’havanera, la masurca, el 
vals, la polca, el txa·txa·txa 
o el foxtrot, a més de balls 
en grup. Actualment el grup 
és format per Pol Aumedes, 

Joan Codina, Andreu Coro·
minas i Ricard Vivas.

 A les 10 del vespre del 
mateix dissabte, i al Centre 
Cultural, serà el torn del Cor 
de Cambra de Granollers, 
que interpretarà l’obra Uni-
vers Montsalvatge, amb un 
programa per celebrar el 
centenari del compositor. 
La formació proposa un pro·
grama amb obres d’Eduard 
Toldrà, Xavier Turull, Sal·
vador Brotons i el mateix 
Montsalvatge. Els textos i la 
posada en escena de Quim 
Lecina completen el progra·
ma del concert, en què també  
intervé l’actriu Sílvia Forns. 
El Festival acabarà diumenge 
a 2/4 de 7 de la tarda amb 

l’actuació d’Emmauel Djob, 
que presentarà l’espectacle 
Des de Jailnight. Djob és un 
cantant camerunès amb una 
veu de baríton cremada per 
la vida, i acompanyat sempre 
per una guitarra crua i subtil.

Les entrades per als tres 
espectacles del Centre Cultu·
ral es poden adquirir al mateix 

equipament, a Vil·la Paquita 
i a CatMusic. El preu de les 
entrades és de 15 euros per 
al públic en general, 10 per 
als socis de l’Agrupació Coral 
Cardedeuenca, i 12 per als 
socis FECC, carnet jove, atu·
rats i majors de 65 anys. Tam·
bé hi ha abonaments de 35, 25 
i 28 euros, respectivament.


