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Always Drinking 
porta el nou 
espectacle a la 
Xina

Granollers

EL 9 NOU

La banda vallesana Always 
Drinking Marching Band 
ha viatjat fins a la capital 
xinesa per presentar el seu 
nou espectacle, Bullangas!, 
al costat del clown Guillem 
Albà. El muntatge es podrà 
veure dins del Beijing Spring 
Carnival, un dels festivals 
més rellevants dins de l’àm·
bit de les arts de carrer, i 
que inclou propostes d’arreu 
del món. La formació farà 
l’espectacle un total de 10 
vegades. Bullangas! és un 
espectacle concebut per por·
tar la música, la interacció 
amb el públic i la irreverèn·
cia pròpia de la banda a peu 
de carrer. L’espectacle, que es 
va estrenar el 2011, combina 
grans dosis de música, teatre 
i l’humor més surrealista. Ha 
estat fet en col·laboració amb 
el polifacètic actor Guillem 
Albà, igual que l’espectacle 
anterior, Flirt (2009), pre·
mi del públic a la Fira de 
Tàrrega 2010, Premi Unnim 
de Teatre, Premi Airkolika 
2011 i nominat als Premis 
Max 2011 com a espectacle 
revelació.

La Rectoria de 
Sant Pere convoca 
les beques de 
producció
Sant Pere de Vilamajor

El Centre d’Art La Rectoria 
de Sant Pere de Vilamajor ha  
obert una nova convocatòria 
de les beques per a la pro·
ducció, obertes a qualsevol 
professional o practicant de 
la creació artística, arts plàs·
tiques i visuals. Les beques 
inclouen residència i espai 
de treball. Una comissió 
específica del Centre d’Art 
La Rectoria estudiarà tots els 
projectes presentats. Per sol·
licitar una beca és necessari 
presentar un projecte per 
correu electrònic i per escrit 
convencional. El termini de 
presentació de projectes està 
oberta fins al 20 de febrer.

Recital líric a 
Vilanova, aquest 
diumenge

Vilanova del Vallès

L’Associació d’Amics de 
l’Òpera del Vallès Oriental 
oferirà un recital líric aquest 
diumenge a les 6 de la tarda 
al teatre del Centre Cultural 
de Vilanova. El programa 
inclourà obres catalanes, lied 
i àries d’òpera.

El grup de la Garriga Nats Teatre representarà ‘Espectres de Shakespeare’ a la Doma

Tres dels espectacles que programa 
el Patronat són fets per garriguencs

B.
F.

D’esquerra a dreta, Maria Dolors Ventós, Joan Monells, Antoni Pardo, Albert Benzekry i Bernat Cabré

La Garriga

EL 9 NOU

Tres produccions locals, a 
més d’espectacles professi·
onals de música i teatre són 
els plats forts de la progra·
mació del Teatre El Patronat 
de la Garriga des d’ara fins a 
finals del mes de juny. Amb 
un pressupost al voltant de 
25.000 euros, des del Patro·
nat volen oferir una progra·
mació variada i de qualitat 
on la proximitat sigui un dels 
elements destacats.

En aquest sentit s’han pro·
gramat tres obres pensades 
i elaborades des de la Gar·
riga. La primera arribarà el 
diumenge 21 d’abril i estarà 
dedicada a la compositora 
Narcisa Freixas, que passava 
temporades a la Garriga. Un 
record, un tresor: Narcisa 
Freixas és un concert·espec·
tacle que oferirà l’Escolania 
Parroquial Sant Esteve de la 
Garriga, dirigida per Marta 
Torrents, a partir de les can·
çons infantils de l’autora. 

Un altre espectacle sorgit 
des de la Garriga serà l’obra 
Espectacles de Shakespeare, 
que representarà la compa·
nyia Nats Teatre dirigida per 
Joan Monells. L’espectacle té 
com a particularitat que es 
farà a la placeta d’entrada a 
l’església de la Doma els dies 
23, 27 i 28 d’abril a les 8 del 
vespre, ja de nit. L’escenari 

del recinte de la Doma és 
l’adequat per representar 
aquesta obra que recorre 
diverses obres de l’autor an·
glès a través d’uns soldats que 
vigilen la tomba del seu rei 
perquè ningú no la saquegi.

La tercera proposta local 
serà Un fanàtic del Barça, 
una obra que dirigirà Antoni 
Pardo el diumenge 18 de 
maig i que gira a l’entorn de 
la gloriosa empenta que el 
Dream Team de Johan Cruyff 
va donar al món del futbol 
i especialment a l’equip del 
Barça.

També en clau garriguenca 

se situa l’espectacle musical 
que el dissabte 23 de març 
oferirà l’Stadler Trio, grup 
de cambra especialitzat en 
la interpretació històrica del 
corni di basetto, clarinets del 
segle XVIII. En el concert El 
so màgic del corno di basetto 
i el chalumeau hi participa 
el músic garriguenc Oriol 
Garcia Molsosa, antic deixe·
ble del granollerí Carles Rie·
ra i successor seu a l’Escola 
Municipal de Música J. M. 
Ruera de Granollers després 
de la seva mort.

La programació del Patro·
nat es complementa amb 

espectacles destacats com 
Acorar, reflexió sobre la 
identitat dels habitants 
de les Illes Balears, que es 
farà el proper dissabte 16 
de febrer, coincidint amb la 
segona Fora de la Botifarra.

Aquesta temporada es 
posen abonaments a la venda 
per 35 i 45 euros i es manté 
el descompte d’un 20% als 
que tinguin el carnet de la 
biblioteca. També es fa el 
carnet Amics del Teatre, que 
serà gratuït i tindrà avan·
tatges com trobades amb els 
actors i informacions antici·
pades.

Primer aniversari de l’espai Dieu de Granollers
Granollers

L’espai Dieu, moviment creatiu de Granollers ha celebrat el 
primer aniversari amb l’exposició “Bravo”, que recull diferents 
propostes d’artistes i públic en general. Durant el primer any 
d’activitat, la sala ha organitzat vuit exposicions –Perico Pastor, 
Enric Majoral, Marc Fourquet, Alberto Corazón, Jordi Cuyàs, 
Jordi Pagès, Marta Ballvé i Pilar Villuendas– i ha organitzat 
mostres a altres espais de Ceret (França), Reus i Barcelona. 
Dieu va obrir per exposar les obres del millors artistes contem·
poranis i de generar una xarxa de centres col·laboradors.
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Concert de cançó catalana 
a Granollers amb el 
pianista Jordi Masó

Granollers

EL 9 NOU

Sota el nom de La cançó cata-
lana, el pianista Jordi Masó, 
de Granollers, i la cantant 
Marta Mathéu, de Tarragona, 
oferiran un doble concert 
aquest divendres al Teatre 
Auditori de Granollers dins 
el cicle L’un? L’altre? O Tots 
Dos! de l’Escola Municipal de 
Música Josep Maria Ruera. 
La primera actuació, de mitja 
hora, serà a les 7 de la tarda, i 
la segona, de tres quarts d’ho·
ra, a les 8 del vespre.

En aquest concert es pre·
senten les obres de sis dels 
millors compositors de la his·
tòria de la música catalana: 
Xavier Montsalvatge, Enric 
Granados, Ricard Lamote 
de Gringon, Joaquim Serra, 

Frederic Mompou i Eduard 
Toldrà. Tots sis van fer una 
aportació molt important al 
gènere de la cançó, i aquest 
divendres es podrà escoltar 
una bona selecció en la veu de 
la cantant catalana jove més 
admirada de l’actualitat. 

El pianista Jordi Masó


