
Dilluns, 14 de gener de 2013

CULTURA 22 NOU9EL

El nou muntatge de Galiot Teatre, amb els porquets i el llop com a protagonistes

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

La companyia de titelles 
Galiot Teatre, de Mollet del 
Vallès, s’ha instal·lat aquest 
mes de gener al teatre Tanta·
rantana de Barcelona, especi·
alitzat en el teatre infantil i 
de titelles. 

La companyia farà dues 
funcions cada cap de setma·
na, els dissabtes a les 6 de la 
tarda i els diumenges a les 
12 del migdia per presentar 
el seu nou espectacle Palla, 
fusta, pedra (la història dels 

tres porquets). Es tracta 
d’un espectacle molt visual 
i ric plàsticament pels seus 
canvis escenogràfics i molt 
participatiu, en què el públic 
ajudarà o no el llop, a bufar 
i a enderrocar les cases dels 
porquets.

Aquest dissabte van 
començar les representaci·
ons, que s’allargaran fins al 
27 de gener. L’última setma·
na laborable estarà dedicada 
a les escoles i durant cinc 
dies es faran diferents repre·
sentacions escolars per a 
infants.  

Galiot Teatre, de Mollet, 
s’instal·la al Tantarantana 
tot el mes de gener

El Cineclub de 
l’AC engega un 
taller de cinema

Granollers

El Cineclub de l’Associa·
ció Cultural de Granollers 
engega aquest dijous una 
nova iniciativa consistent en 
un taller de cinema gratuït 
amb l’objectiu d’aprendre 
a analitzar i comentar una 
pel·lícula al mes de les que 
projecta l’entitat. Cada sessió 
és individual. La primera 
sessió anirà a càrrec de Julio 
Lamaña i es comentarà la pel·
lícula En la casa (Dans la mai-
son, 2012), de François Ozon. 
El taller vol ser un punt de 
trobada per realitzar un exer·
cici crític d’alguns dels films 
programat pel Cineclub de 
l’AC.

Exposició del 
Grup de Pintura 
Pau Casals de 
Canovelles
Canovelles

El Grup de Pintura Pau 
Casals de Canovelles va inau·
gurar dimecres una exposició 
col·lectiva al Centre Cultural 
del municipi, que es podrà 
visitar fins a finals de mes. 
El grup està format per 
Paqui Fernández, Antonio 
Solís, Marina Pérez, Isabel 
Pérez, Ana Tura, Carmen 
Valldauna, Dolores Cembe·
lliu, Paquita Garcia, Gregorio 
Barco, Maria Àngels Hereu, 
Mariana Criado i Salvador 
Ribas. Cadascun d’ells mos·
tra les seves creacions, de 
dilluns a divendres de les 4 
de la tarda a les 9 del vespre. G
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Ivan Luengo, de Sant Antoni de Vilamajor, sortirà al capítol 5 de la sèrie de TV3

Un ‘polsera vermella’ vallesà
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Ivan Luengo, de nou anys, divendres a la tarda a la redacció d’EL 9 NOU

Sant Antoni de Vilamajor

Teresa Terradas

La nova temporada de l’exi·
tosa sèrie Polseres vermelles, 
que s’estrena aquest dilluns 
a TV3, incorpora, en un 
capítol, un nou personatge 
que interpreta un jove actor 
vallesà, Ivan Luengo, de 9 
anys i veí de Sant Antoni de 
Vilamajor. Aquest personat·
ge, que sortirà al capítol cin·
què, serà un nou polsera ver·
mella amb el cap rapat, tot i 
que encara no es pot revelar 
ni el nom ni concretar el seu 
paper. Només sortirà en un 
capítol però tindrà un paper 
molt rellevant i important, 
segons han explicat a EL 9 
NOU el mateix actor i els 
seus pares, Juan Luengo i 
Maria del Mar Robles, regi·
dora del PP a l’Ajuntament 
de Granollers. “És un episodi 
brutal, en què la gent plorarà 

molt”, explica el seu pare. 
L’Ivan també avisa que serà 
un capítol molt emotiu, men·
tre recorda el bon ambient 
que va haver·hi durant el 
rodatge. “Em va agradar molt 
treballar al costat dels actors, 
i el tracte amb tot l’equip 
va ser molt bo”, diu el jove 
actor. El capítol es va gravar 
durant tot un dia a Cabrils.

Aquest no és el primer 
paper com a actor d’Ivan 
Luengo. Fa dos anys va par·
ticipar a la pel·lícula Tres 
metros sobre el cielo, del 
director Fernando González 
Molina fent de nen de l’actor 
protagonista, Mario Casas. 
Després va arribar Rec3: 
Génesis, on feia de nen zombi. 
Precisament, la productora 
d’aquesta pel·lícula, Filmax, 
que és la mateixa que la de 
Polseres vermelles, és la que 
va trucar directament a Ivan 
Luengo perquè anés a fer el 

càsting per la sèrie, després 
que hi haguessin passat molts 
nens i cap els convencés. 

Ivan Luengo, que en els 
seus inicis també va fer alguns 
anuncis (Lanjarón, Danoni·
no...) està encantat amb la 
seva feina d’actor. “M’agrada 
molt i m’ho passo molt bé, 
encara que hagi de gravar 
una escena moltes vegades”, 
comenta. El que té clar, tant 
ell com els seus pares, és que 
els rodatges no poden inter·
ferir en la seva vida escolar. 
De moment ho ha compaginat 
molt bé perquè tots els rodat·
ges els ha fet en vacances. 
“Nosaltres sempre li diem que 
l’escola és el més important, i 
també els seus amics i els seus 
ambient”, explica el pare. Per 
això, no van tenir cap proble·
ma a rebutjar un paper en una 
sèrie important de Madrid 
perquè l’obligava a deixar 
l’escola.

De moment, el nen no té 
cap dificultat per treure’s els 
cursos amb bona nota i per 
aprendre’s els papers en un 
moment. Per si de cas, quan 
sigui gran, a més d’actor tam·
bé vol ser notari.


