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El director Nelson Valentín, que portarà una obra a Ponent, s’adreça a altres actors i directors, i al públic, en la presentació de la programació

La sala de Granollers comença la programació de gener amb tres companyies de fora

Ponent dedicarà el febrer a les 
produccions de la sala Trono

Granollers

T.T.

Una de les novetats de la 
nova temporada de Teatre 
de Ponent de Granollers, 
que comença aquest cap de 
setmana, és la dedicació de 
tot un mes, el de febrer, a les 

produccions d’una mateixa 
sala. Així, la companyia de 
la sala Trono de Tarragona 
portarà quatre muntatges 
que, segons Frederic Roda, 
director de Ponent, “tenen 
un nivell altíssim i valen 
molt la pena”. 

La primera proposta serà El 

don de las sirenas, una copro-
ducció del Banfield Teatro 
Ensemble d’Argentina i la 
sala Trono, a partir d’un text 
de Pere Riera i dirigida per 
Nelson Valentín. “És una 
obra que parla de l’amor, de 
l’amistat i de les relacions 
entre les persones”, va expli-

car el director en la presenta-
ció de la temporada dimarts 
al vespre. També de Pere Rie-
ra és el text de Red pontiac, 
una comèdia protagonitzada 
per Cristina Cervià i Míriam 
Iscla sobre dues mares que 
es troben en un parc i parlen 
dels seus fills, molt en clau 

còmica.
La tercera proposta de 

la sala Trono és una altra 
comèdia, Bildeberg, escrita, 
dirigida i interpretada per 
Oriol Grau, al costat de Palo-
ma Arza i Fermí Fernández, 
mentre que la quarta, Menú 
del dia, es presenta com una 
comèdia dramàtica en què 
Joan Negrié s’ha estrenat 
com a director, i en què les 
protagonistes són les dues  
treballadores d’un restau-
rant, convertides en unes 
heroïnes contemporànies.

La nova temporada de 
Ponent, però, començarà 
aquest mes de gener amb 
tres companyies de fora 
de Catalunya. La primera 
és Escena Miriñaque, de 
Cantàbria, que aquest cap de 
setmana representarà Cartas 
de las golondrinas, un espec-
tacle fet a base de les cartes i 
textos d’emigrants d’Uruguai 
i Argentina cap a les famílies 
que viuen a l’Estat espanyol. 
El proper cap de setmana 
serà el torn d’El Pont Flotant, 
de la comunitat valenciana, 
i l’obra Algunes persones 
bones, mentre que l’últim cap 
de setmana de gener actuarà 
Produccions de Ferro, de les 
Illes Balears, amb Acorar. 

La programació a Ponent 
es completa amb dues pro-
duccions més, una de la sala 
La Planeta de Girona, Fa una 
mica de soroll, de La ruta 40, i 
una altra del Teatre l’Aurora, 
Olor de gas.

Pel que fa a les exposicions 
al vestíbul, Ponent ha encar-
regat per primer cop aquest 
tema a l’Estudi d’Art Jordi 
Aligué de Cardedeu, que 
mostrarà el treball d’alguns 
dels artistes que hi assistei-
xen. Aquest gener i febrer hi 
exposa Josep Clopés.

Set obres a la Mostra d’Arts 
Escèniques de les Franqueses
Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

La setena Mostra d’Arts 
Escèniques Festival dels 
Amateurs de les Franqueses 
inclourà set produccions des 
del gener fins a l’abril, que es 
presentaran al Teatre Audi-
tori de Bellavista. La progra-
mació començarà aquest dis-
sabte a les 9 del vespre amb 
la representació d’El Llibertí, 
a càrrec del grup de teatre El 
Centre. Es tracta d’una comè-
dia d’Eric Emmanuel Schmidt 
dirigida per Mercè de Haro. 
El 26 de gener serà el torn 
del Grup Escènic Navàs amb 
el drama Tots eren fills meus, 
d’Arthur Miller i dirigit per 
Josep Maria Simó.

La participació vallesana 
estarà representada amb 
El cafè de la Marina, del 
grup Quatre per Quatre de 
Granollers, que actuarà el 

2 de febrer, i amb Cancun, 
del grup de teatre Nyoca de 
l’Ametlla, el 16 de febrer. 
També actuaran el grup Fila-
garsa, el 2 de març amb Nadal 
a Halloween, i Pierrot Teatre, 
amb Les cunyades. 

L’acte de cloenda es farà 
el 6 d’abril a les 9 del vespre 
amb l’espectacle multidisci-
plinari Tots aquests dois, de 
Círcol Maldà. En el mateix 
acte s’entregaran els premis.

La Mostra d’Arts Escèni-
ques va néixer com una eina 
de suport a la creació artística 
amateur en l’àmbit de les arts 
escèniques. El setè festival, 
organitzat pel Patronat Muni-
cipal de Cultura i Educació, 
s’ha intentat que sigui un 
cicle variat tenint en compte 
la vinculació amb el municipi 
de les Franqueses, la proximi-
tat territorial, i la trajectòria 
dels grups, o la qualitat de les 
propostes.

Concert de coral i 
orgue a Granollers
Granollers

Els concerts mensuals de la 
Fundació Pro Música Sacra 
Granollers es reprenen 
diumenge amb la cinquena 
temporada de l’orgue Josep 
Maria Ruera. A les 6 de la 
tarda a l’església de Sant 
Esteve es presentarà el pro-
grama Joan Cererols: Missa de 
Batalla, a càrrec de la Coral 
Xalesta de l’Hospitalet i de 
Joan Casals, organista emèrit 
de la catedral de Terrassa, 
sota la direcció de Joaquim 
Miranda. Joan Cererols, 
monjo de Montserrat, és el 
músic català més universal 
del segle XVII. La Missa de 
batalla comprèn tres cors a 
la vegada, que competeixen 
i multipliquen els efectes 
sonors a imitació de fragor 
d’una lluita, un recurs uti-
litzat en el període barroc. 
També interpretaran Cinc 
motets de John Rutter, i 
Mariales (1993) per a orgue 
sol de Naji Hakim.

La Nau B1 de Granollers obre 
l’any amb un triple concert
Granollers

EL 9 NOU

La sala Nau B1 de Roca 
Umbert de Granollers obre 
l’any amb un triple concert 
aquest divendres a partir de 
les 11 del vespre de la mà 
de la discogràfica Jacquard 
Recs, que portarà dos dels 
seus grups bandera i un con-
vidat molt especial.

Una de les bandes que 
tocarà és Murnau B, l’aventu-
ra paral·lela de Lluís Rueda 
(El Petit de Cal Eril). Amb 
aquest nom ret homenatge 
a un dels grans directors del 
cinema expressionista ale-
many. La seva música podria 
posar banda sonora a qualse-
vol dels seus films.

La nit continuarà amb The 
Missing Leech, l’alter ego del 
manresà Maurici Ribera, i 
referent indiscutible de l’an-
tifolk al país. Ja ha fet gires 

per Europa, els Estats Units, 
el Canadà, l’Argentina, Gro-
enlàndia i Nova Zelanda, a 
més de tocar en festivals com 
Primavera Sound, o compar-
tir escenari amb figures com 
The Wave Pictures o Daniel 
Johnston. A més, s’ha autoe-
ditat una pila d’àlbums, sen-
zills i EP. Aquest serà el seu 
primer concert a Granollers, 
on tocarà acompanyat d’una 
banda. 

La nit acabarà amb Paco-
san, un projecte de vocació 
eclèctica i inquieta, fruit de 
la comunió de tres ments 
creatives. Els quatre temes 
que integren el seu EP de 
debut, Combustione?, són 
excursions siderals cap a les 
fronteres de la psicodèlia 
més densa.

Les entrades per a aquest 
concert es poden comprar de 
forma anticipada a 4 euros, i 
a taquilla, a 6 euros.


