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Dilluns que ve comencen les III Jornades per connectar música i coneixements

L’Escola de Música de Granollers 
busca connectar música i esports

T.
T.

Josep Maria Roger, a la dreta, va presentar les Jornades acompanyat de l’alcalde Josep Mayoral

Granollers

Teresa Terradas

Per tercer any consecutiu, 
l’Escola Municipal de Músi-
ca i el Conservatori Josep 
Maria Ruera de Granollers 
han programat unes jornades 
per connectar coneixements 
entre la música i altres àrees 
educatives. En aquesta ocasió 
se centren en la disciplina 
esportiva. “Música i esport 
s’assemblen més del que 
pugui semblar, tant pel que 
fa a la preparació tècnica com 
física i psicològica. Tant per 
córrer una carrera com per 
fer un concert es necessita 
una preparació”, va remarcar 
el director de l’Escola Muni-
cipal de Música, Josep Maria 
Roger, dimarts al migdia en 
la presentació de les Jorna-
des. Per sobre de tot, però, 
són dues disciplines “que 
eduquen i formen”.

Les Jornades, que comença-
ran dilluns que ve i acabaran 
el diumenge 28 d’abril, inclo-
uen diferents conferències, 
taules rodones i actuacions 
musicals, amb convidats de 
renom dels diversos àmbits. 

La inauguració serà dilluns 
a la tarda amb l’actuació dels 
més petits de l’Escola Muni-
cipal de Música Josep Maria 
Ruera, que presentaran 
Cançons esportives. A 2/4 de 
8, serà el torn de Pep Font, 
psicòleg de l’esport al Centre 

d’Alt Rendiment de Sant 
Cugat que parlarà sobre “El 
fenomen del rendiment en la 
música”.

Al llarg de la setmana 
participaran en les jorna-
des altres especialistes com 
Jaume Rosset, metge que 
ha fet de les seves activitats 
paral·leles castellera i musi-
cal una especialitat mèdica; 
Xavier Yanguas, metge del 
FC Barcelona autor d’un 
treball sobre la influència de 
la música en el rendiment 

esportiu, i Betlem Gomila, 
coach de músics i esportis-
tes. Divendres a la tarda es 
farà una taula rodona “molt 
granollerina” amb Amàlia 
Vega, directora esportiva de 
la secció de natació sincronit-
zada del CN Granollers; Laia 
Pons, nedadora de la Selecció 
espanyola absoluta de nata-
ció sincronitzada; Llibert 
Fortuny, músic, i Toni Corne-
llas, president de la Mitja. El 
moderador serà Josep Maria 
Roger.

Les Jornades acabaran 
el diumenge 28 d’abril a 
la tarda amb un concert 
de l’Orquestra de Cambra 
de Granollers, dirigida per 
Edmon Colomer. La forma-
ció interpretarà sis peces 
d’Erik Satie i les sardanes de 
Josep Maria Ruera A l’entorn 
de la Porxada i Tocs de festa. 
Totes aquestes peces han 
estat instrumentades per 
alumnes de composició del 
Conservatori Superior del 
Liceu.

Torna l’activitat 
Il·lustra’m!        
a la biblioteca        
de Cardedeu
Cardedeu

Per tercer any consecutiu, 
la Biblioteca de Cardedeu 
ha organitzat Il·lustra’m!, 
una activitat que serveix per 
commemorar el Dia Inter-
nacional de la Literatura 
Infantil i la Diada de Sant 
Jordi. L’activitat es planteja 
com una jornada familiar 
on els infants s’inventen el 
seu propi conte i un cop ho 
han aconseguit busquen un 
il·lustrador que els faci el 
dibuix. Els nens llegeixen la 
seva història i conjuntament 
amb l’artista decideixen qui-
na imatge pot representar 
millor la seva idea. L’objectiu 
és apropar, mitjançant aques-
ta simulació, el procés crea-
tiu dels àlbums il·lustrats a 
nens i adults.

El Cor Infantil Amics 
de la Unió estrena el 
muntatge ‘A la vora 
de la mar’
Granollers

El Cor Infantil Amics de la 
Unió estrena diumenge a les 
7 de la tarda al Teatre Audi-
tori el seu nou muntatge, A 
la vora de la mar. El concert, 
de repertori molt divers, està 
pensat per a tots els públics 
i té el mar com a fil con-
ductor. Es podran escoltar 
havaneres, cançó tradicional 
catalana i temes populars de 
regions costaneres. Els can-
taires estaran acompanyats 
d’un petit conjunt de músics 
format per acordió, guitarra, 
contrabaix i percussió.

Brams i Els Catarres, 
al festival Connecta 
de la Garriga

Granollers

El festival musical Connecta, 
organitzat per les JERC del 
Vallès, portarà a la Garri-
ga Brams, Els Catarres, El 
Veïnat, Altercat i Ressacka, 
aquest dissabte al pavelló de 
Can Violí. Aquest festival vol 
promoure bandes juvenils 
de música en català i escalfar 
motors per a l’acampada jove 
de les JERC. Segons els orga-
nitzadors “es tracta de donar 
una primera oportunitat a 
aquests grups novells de la 
comarca i d’arreu dels Països 
Catalans”. La jornada comen-
çarà, però, amb un partit de 
futbol sala, un dinar, una 
cercavila de cultura popular 
pels carrers de la vila, una 
gimcana i una xocolatada. 
A la nit, al pavelló de Can 
Violí, començarà el concert, 
primer amb els grups novells 
i després amb Els Catarres i 
Brams. 

Frederic Roda s’ha encarregat de coordinar els actors

Teatre de Ponent recupera ‘Lorca 
eran todos’, de Pepe Rubianes

Granollers

EL 9 NOU

Lorca eran todos, una obra 
escrita i dirigida pel ja des-
aparegut Pepe Rubianes, 
torna als escenaris i aquest 
cap de setmana es pot veu-
re al Teatre de Ponent de 
Granollers, amb Frederic 
Roda com a coordinador dels 
actors.

L’obra va ser creada a par-
tir d’un treball documental 
de Rubianes sobre Federico 
García Lorca, la seva vida, la 
seva obra i la seva mort. Es 
va estrenar al Teatre Club 
Capitol el gener de 2006 i, 
després d’una reeixida tem-
porada, va començar un gran 
nombre de representacions 
en diferents ciutats. Al final 

Pepe Rubianes Frederic Roda

es va retirar de cartell per les 
polèmiques sorgides a causa 
de la malmesa estrena al Tea-
tre Español de Madrid. Des-
prés va tornar a Barcelona 

amb una temporada al Teatre 
Romea. Al final es van fer 
més de 200 representacions 
en gires nacionals i interna-
cionals.

Els actors que interpreten 
el muntatge són els matei-
xos que ja ho van fer al 
principi. Aquest és un dels 
requeriments que va posar 
Roda quan li van encarregar 
tornar a portar l’obra als 
escenaris. “Ha sigut un plaer 
treballar amb ells. Són des-
coneguts però són formida-
bles. Jo només m’he limitat a 
retocar i polir algunes cose-
tes. Aquesta obra ja havia 
estat dirigida”, va explicar 
Roda en la presentació de 
la temporada al Teatre de 
Ponent. 

Els 11 intèrprets recreen 
sobre l’escenari els últims 
mesos de vida del poeta gra-
nadí. L’autor ret un homenat-
ge a “aquelles persones que 
busquen els seus desapare-
guts” i a Luis Rosers, “el qual 
va ser acusat d’assassí perquè 
era falangista, quan va ser 
l’únic que va ajudar Lorca 
allotjant-lo a la seva casa”.

Les representacions es 
faran divendres i dissabte a 
les 9 del vespre i diumenge a 
les 6 de la tarda.


