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La Sala Polivalent de 
Montmeló presenta la 
primera programació estable
Montmeló

Patrícia Cuní

La Sala Polivalent La Tor-
reta de Montmeló enceta 
enguany la primera pro-
gramació estable amb un 
cartell de luxe que inclou 
una actuació molt especial 
del Mag Lari –que va ser 
present a la roda de premsa 
de presentació, dimarts al 
migdia–, poesia amb Emma 
Vilarasau, música, teatre per 
a tots els públics, clown, circ 
i un espectacle solidari amb 
Hotel Cochambre al febrer. 
L’Ajuntament ha volgut cre-
ar una proposta atractiva que 
atregui públic d’altres pobles 
de la comarca. 

Amb un aforament de 
350 localitats, l’alcalde de 
Montmeló, Antoni Guil, va 
explicar que amb aquesta 
programació d’una quinzena 
d’espectacles s’ha volgut “fer 
una aposta per les arts escè-
niques, que sempre han estat 
molt arrelades al poble”. El 
tret de sortida el va donar 
diumenge passat l’espectacle 
La corda fluixa,  que prota-
gonitza l’actriu local Queralt 
Casasayas, de la companyia 

Els Pirates Teatre. 
L’aportació local continu-

arà el proper mes de febrer 
amb un dels darrers mun-
tatges del dramaturg, actor i 
director de Montmeló Martí 
Torras, Prime Time, que es va 
estrenar al Grec. Una de les 
estrelles de la programació 
serà l’espectacle Somriures 
i màgia, del Mag Lari, que 
es va mostrar molt content 
per l’impuls local a la cultura 
durant la roda de premsa. 

El cartell el completen el 
concert de gospel de Berli-
nale Soul, la Coral Carlit i la 
Coral de l’Escola de Música 
de Montmeló; l’obra de 
teatre La casa del abuelo, 
de la companyia La Rous; 
l’espectacle de clown Boom!, 
dels Chapertons; el circ de 
Cabaret Elegance; els Pasto-
rets, un recital de poesia amb 
l’actriu Emma Vilarasau i la 
màgia de La asombrosa histo-
ria de Mr. Snow, a més de la 
programació habitual de La 
Xarxa. Les entrades generals 
tindran un preu de 10 euros, 
però hi haurà descomptes i la 
possibilitat de comprar abo-
naments per diversos espec-
tacles a un preu reduït. 

L’Esquerda presenta noves propostes durant tot l’octubre 

Carles Belda inaugura el cinquè 
i últim Cicle de Cants i Autors

El valencià Pau Alabajos actuarà el 6 d’octubre dins el CCA

Granollers

EL 9 NOU

El cantautor Carles Belda, 
acompanyat del seu acordió, 
serà l’encarregat d’inaugurar 
aquest divendres la cinquena 
i última edició del Cicle de 
Cants i Autors, que organitza 
el Casal Popular L’Esquerda de 
Granollers amb l’objectiu de 
presentar propostes de tots els 
estils i discursos de la cançó 
d’autor feta en català. El con-
cert de Belda començarà a les 
11 del vespre, però els actes 
del nou cicle començaran a 2/4 
de 9 amb la xerrada “Cicle de 
Cants i autors: 5 anys de músi-
ca d’autor a Granollers...”, la 
presentació de l’exposició del 
CCA i la projecció de La cançó 
necessària.

El Cicle de Cants i Autors 
continuarà durant tot el mes 
d’octubre amb diferents 
propostes que tindran com a 
escenari la seu de L’Esquerda 
o la sala Nau B1. Precisa-
ment, el segon concert, el 
que oferiran Pau Alabajos i 
Caliu el 6 d’octubre, tindrà 
lloc en aquest espai de Roca 

Umbert. El valencià Alabajos 
és un dels cantautors que 
recull el testimoni de la Nova 
Cançó i s’ha convertit en una 
de les propostes en alça de 
la cançó protesta al país. Al 
seu costat actuarà Caliu, pro-
cedents del Maresme, i que 
presentaran Tot és començar. 

El darrer concert del cicle, 
el 27 d’octubre, també es farà 
a la Nau B1 i anirà a càrrec 

de Paul Fuster i Albert Frei-
xas. El primer, nord-americà 
d’origen català, fa més d’un 
any que va tornar a Cardona 
per encetar una nova etapa 
vital, de la qual ha sortit Rep-
te (Chesapik, 2012).

El cicle es completarà amb 
les actuacions de Marta Rius 
i Salagrau l’11 d’octubre, i 
d’Abús i Albert Palomar, el 
20 d’octubre.


