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Sant Antoni celebra 
la segona Mostra de 
Teatre Amateur

Sant Antoni de Vilamajor 

La representació de Cómeme 
el coco negro, de La Cubana, 
a càrrec del Grup Escènic 
La Tramoia de Santpedor, 
obrirà aquest diumenge, 
la 2a Mostra de Teatre 
Amateur de Sant Antoni de 
Vilamajor, que organitzen 
Tirant del Carro i Indòmit 
Teatre. El 2 de juny es farà 
la segona representació, a 
càrrec del grup Anastàsies 
Teatre de Badalona amb 
l’obra Escrit amb el cos, pintat 
amb la paraula. El següent 
diumenge, 10 de juny, Scla’ka 
si Teatre de Cardedeu posarà 
en escena Tot va bé si acaba 
bé de William Shakespeare. 
Tancarà la mostra el 17 
de juny l’Aula Lírica de 
Granollers amb un concert 
d’antologia de la sarsuela. 
Totes les representacions es 
faran a les 7 de la tarda a la 
Sala, menys la primera, que 
es farà a la mateixa hora però 
al Patronat. J.B.M.

Crator presenta el 
primer disc al 2046 
de Granollers

Granollers

El grup Crator presenta el 
primer disc, Males llengües, 
aquest dissabte a les 12 
de la nit a la sala 2046 de 
Granollers. Aquest és el pri-
mer treball d’estudi del grup, 
amb Pep Sala com a produc-
tor, i que inclou uns temes 
carregats d’energia basats en 
el rock i amb un interessant 
equilibri entre l’elegància 
i la intensitat vibrant que 
sempre els ha caracteritzat. 
També actuaran Dani Barri-
entos, cantautor de Mollet, i 
The Crab Apples.

La companyia de Granollers ha participat, fins ara, en tres cloendes

Acte Quatre obté 13 premis amb 
‘La moral de la senyora Dulska’
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El grup va estrenar l’obra el novembre de l’any passat

Granollers

EL 9 NOU

El darrer muntatge d’Acte 
Quatre, La moral de la senyo-
ra Dulska, està portant mol-
tes satisfaccions a aquesta 
companyia de teatre amateur 
de Granollers. En les tres clo-
endes de concursos en què 
ha participat aquests darrers 
dies ha obtingut un total 
de 13 premis, 9 dels quals 
al concurs de Calella que es 
va tancar el cap de setmana 
passat. 

En aquest ocasió van 
obtenir el premi de votació 
popular, el tercer premi al 
millor actor de repartiment 
per Josep Maria Lacorte, el 

primer premi al millor actor 
de repartiment per Joan 
Miquel Rodríguez, el primer, 
el segon i el tercer premi a 
les millors actrius de reparti-
ment per a Olga Pey, Carme 
Giménez i Marta Valero, res-
pectivament, el primer premi 
a l’actriu principal per Sara 
Martínez, a la millor direc-
ció per Pilar Pla i a la millor 
obra.

Aquests nou guardons 
han arribat després d’haver-
se emportat tres premis a 
Barcelona (efectes especials, 
tercer premi a la millor obra 
i primer premi a l’actriu de 
repartiment per a Carme 
Giménez) i un a Terrassa, el 
de millor actriu principal.

En les properes setmanes 
Acte Quatre encara partici-
parà en tres cloendes més a 
Malgrat, Santa Eugènia de 
Berga i Canet de Mar. Des 
que van estrenar l’obra, el 
novembre de l’any passat, la 
companyia ha fet 12 repre-
sentacions en concursos i 
mostres. Després de l’estiu 
continuaran amb les repre-
sentacions. 

La moral de la senyora 
Dulska és una tragicomèdia 
sobre la moral de l’escriptora 
polonesa Gabriela Zapolska, 
que s’ha encarregat de ver-
sionar Jaume Melendres. 
Considerada l’obra mestra de 
l’autora, constitueix un atac 
a la hipocresia burgesa.

Mutis pel Fons 
presenta ‘Després 
de la pluja’ al 
Centre Cultural

Granollers

EL 9 NOU

La companyia Mutis pel 
Fons, de Granollers, presen-
ta dissabte Després de la plu-
ja, una adaptació de l’obra 
original de Sergi Belbel, al 
Centre Cultural a partir de 
les 10 del vespre. Sota la 
direcció de Josep Amargant 
i Andreu Torres, actuaran 
Anna Ribell, Anna Alloza, 
Cristina Herrera, Enric Tar-
radellas, Jordi Ballús, Jordi 
Pueyo, Maite Fernández, 
Marta Jofré i M. Antonia 
Garcia. 

Amb Després de la pluja, 
Mutis pel Fons torna a la 
comèdia dins d’un context 
d’humor irreverent no 
exempt d’alguns intervals 
dramàtics. Així, la companyia 
es retroba amb un gènere en 
el qual sempre s’ha trobat 
molt còmode i que domina 
gràcies a la seva dilatada 
trajectòria com a grup en la 
comèdia.

Concert a la Garriga 
en homenatge a 
Blancafort, Mompou 
i Montsalvatge
La Garriga

El pianista Daniel Ligorio 
oferirà un concert de música 
en què es fa un recorregut 
per la música catalana des 
del segle XIX fins al segle 
XXI aquest dissabte a 2/4 
de 9 del vespre al Teatre 
de la Garriga. L’actuació és 
un homenatge a Manuel 
Blancafort, Xavier Montsal-
vatge i Frederic Mompou. A 
més de retre un homenatge 
a aquests tres grans compo-
sitors catalans, es presenten 
dues obres noves de compo-
sitors actuals com Ramon 
Humet i Benet Casablancas. 
Ligorio és considerat un dels 
joves pianistes de més pro-
jecció del panorama musical 
nacional.

Pau Gener Galin 
presenta el nou llibre 
a València

Sant Celoni

L’escriptor Pau Gener Galin, 
de Sant Celoni, presenta el 
seu últim llibre, Home a l’ai-
gua, aquest cap de setmana a 
València. Divendres ho farà 
al centre cultural Ca Revolta, 
i dissabte, al Racó de la Cor-
bella, al barri del Carme de 
València. El llibre va sortir 
l’abril passat, i fins ara ja s’ha 
presentat en una dotzena 
d’ocasions.

Empar Moliner signa llibres a La Gralla
Granollers

La periodista i escriptora Empar Moliner, nascuda a Santa 
Eulàlia de Ronçana, va visitar dimarts a la tarda la llibreria La 
Gralla de Granollers per signar llibres als lectors que s’hi van 
acostar. Aquest any, l’autora de Feli, esthéticienne, T’estimo 
si he begut, Busco senyor per amistat i el que sorgeixi i Desitja 
guardar els canvis, ha publicat La col·laboradora.
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La Big Band de Granollers 
celebra 15 anys amb un concert
Granollers

EL 9 NOU

La Big Band de Granollers  
celebrarà el quinzè aniver-
sari aquest dissabte amb un 
concert especial al Teatre 
Auditori inclòs dins el Fes-
tival de Jazz. La formació 
dirigida per Martí Ventura 
repassarà la seva història a 
partir de les 10 del vespre 
amb un concert on es podrà 
escoltar una selecció dels 
millors temes de les produc-
cions que ha fet al llarg dels 
15 anys, des d’Horace Silver 
a Michael Jackson, de Johnny 
Griffin a temes musicals, 
o de Kenny Wheeler a Nat 
King Cole i Frank Sinatra. 
Serà un repertori eclèctic 
i per a tots els gustos, que 

ajudarà a repassar la histò-
ria d’una de les formacions 
mítiques del jazz granollerí. 
El mateix dissabte però a les 
6 de la tarda, la Big Band tor-
narà a presentar l’espectacle 
Nora i el jazz.

El cap de setmana es 
completarà amb un con-
cert aquest divendres a les 
10 del vespre al Casino de 
Granollers a càrrec de Martí 
Serra Quartet, que pre-
sentarà el disc Tea time. El 
repertori, format per temes 
originals, és el fruit d’anys 
de treball amb Rai Ferrer 
(contrabaix) i Xavi Maureta 
(bateria) i explora els límits 
entre composició i impro-
visació. En aquest projecte 
s’hi ha incorporat el pianista 
Sergi Sirvent.


