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NOU9 CULTURA EL 25

Els granollerins Vicenç Viaplana Ventura i Laia Ribas formen part de la companyia

Insectotròpics fa el salt internacional 
i actua a Corea, Suècia i Dinamarca

‘La caputxeta galàctica’ és el primer espectacle de la companyia, en què es combinen diferents llenguatges

Granollers

Teresa Terradas

La companyia artística Insec-
totròpics, de la qual formen 
part els granollerins Vicenç 
Viaplana Ventura i Laia 
Ribas, acaba de prendre un 
nou rumb en la seva curta 
trajectòria després d’haver 
estat seleccionats per parti-
cipar en importants festivals 
internacionals. 

Aquesta setmana, la com-
panyia s’ha desplaçat a Corea 
del Sud per actuar a l’Ansan 
Street Theater Festival. Hi 
faran dues representacions 
del seu primer i únic espec-
tacle, La caputxeta galàctica. 
“Per a nosaltres, haver estat 
seleccionats per a aquest 
festival és tota una victòria, 
tenint en compte que només 
portem un any i mig en 
aquest projecte”, comenta 
Viaplana. “Després d’aquest 
temps treballant-hi, que a 
algú li agradi el que fas i que 
ho vulgui mostrar és molt 
gratificant”, afegeix.

L’aventura internacional, 
però, no s’acaba a Corea del 
Sud. A finals de juliol i prin-
cipis d’agost Insectotròpics 
serà una de les companyies 
participants al Passage Festi-
val a Dinamarca i Suècia, un 
altre important festival de 
carrer.

Aquesta volada és fruit 
de la seva participació a la 
Fira de Teatre al Carrer de 
Tàrrega de l’any passat. A 
través d’aquest certamen els 
van seleccionar per anar a 
Corea. “A Tàrrega també ens 
van veure els del festival de 
Suècia. Els va agradar el que 
fèiem i ens van contractar”, 
afegeix Viaplana. 

Els Nens Eutròfics 
presenten ‘En 
Helicòpter’ a la 
sala Nau B1

Granollers

EL 9 NOU

El grup de pop irònic Els Nens 
Eutròfics, liderat pel poeta 
Josep Pedrals i format pel 
granollerí Esteve Plantada 
juntament amb Roger Puig, 
Albert Sagrera i Marc Torrent, 
presenta aquest divendres el 
seu segon disc, En Helicòpter 
a la sala Nau B1 de Granollers. 
La nit es complementarà 
amb la música de Bläue, 
una formació enèrgica, 
moderna, plena de melodies 
suggeridores i lletres 
esfereïdores que queden 
recollides al seu primer disc, 
No us enfadeu, porteu-me una 
serra.

Els Nens Eutròfics, per la 
seva banda, presentaran els 
temes del segon disc, alguns 
dels quals ja es van poder 
sentir a Granollers en un 
concert celebrat a la plaça 
Barangé la passada festa 
major. El disc, a punt de sor-
tir a la venda, inclou nou can-
çons d’estils diversos, amb 
moltes sorpreses i un bon 
grapat d’ironia, continuant 
amb l’aposta d’unir els ver-
sos més aguts i el rock més 
desacomplexat. Alguns dels 
nous èxits són “L’amor és un 
peix”, “Astracan (pastoreta)” 
o “La Somnàmbula”, primer 
senzill i primer videoclip, 
que s’ha enregistrat aquest 
mateix dimarts a Barcelona 
en una sonada festa amb 
personatges com l’escriptor 
Màrius Serra, els poetes 
Enric Casasses o Francesc 
Garriga, els actors Fèlix Pons 
i Alba Pujol, o el músic Nico 
Roig. El concert començarà a 
les 11 del vespre. El preu de 
l’entrada és de 5 euros si es 
compra anticipada, i de 8, a 
taquilla.

La Garriga

EL 9 NOU

El novè Festival Primavera 
Poètica de la Garriga s’inau-
gura aquest divendres amb el 
Correbars Poètic, una activitat 
que es va fer per primer cop 
l’any passat amb molt èxit. 
Ara, el col·lectiu la Bordalla 
torna a la càrrega, amb la par-
ticipació de Núria Martínez 
Vernis, Martí Sales, Eduard 
Carmona i Andriy Antonovs-

kiy, a partir de 2/4 de 9 del 
vespre des del Bar del Teatre.

El Festival continuarà dis-
sabte amb el concert d’Ivette 
Nadal i Meritxell Gené a la 
petita ermita romànica de 
Santa Maria del Camí inclòs 
dins el cicle Terra de Sons. La 
granollerina actualment està 
de gira presentant el seu dar-
rer disc, Mestres i amics, men-
tre que la lleidatana ret un 
homenatge al poeta Màrius 
Torres en el nou treball, Així 

t’escau la melangia.
La tercera proposta del cap 

de setmana arriba diumenge 
a les 12 del migdia a l’església 
de la Doma sota el títol Ulls, 
budells, cor..., una autoantolo-
gia del poeta i actor de Xàtiva 
Elies Barberà. El disc com-
pacte, editat per Petit Indie, 
conté 16 poemes musicats per 
Ariadna Alsina i Gregori Fer-
re, i recitats per Marta Mon-
tiel i Elies Barberà.

El Festival s’allargarà fins al 

El certamen arriba a la novena edició amb propostes tot el maig

El Correbars obre el Festival 
Primavera Poètica de la Garriga

26 d’abril amb diferents lec-
tures poètiques, espectacles 
musicals o presentacions de 
discos i llibres, que tindran 
lloc en escenari diversos. 

El divendres 10 de maig, es 
farà la presentació espectacle 
del llibre Carrer i escena. El 
Paral·lel 1892-1939 amb els 
autors Xavier Albertí i Eduard 
Molner, i l’actor i cantant Ori-
ol Genís. La programació tam-
bé inclou el muntatge Poesia 
al riu amb Oriol Izquierdo 
i Núria Albó, la presentació 
del disc del cantautor Dídac 
Rocher, la presentació de la 
biografia Espriu transparent, 
d’Agustí Pons, l’espectacle 
poètic Em patina la mandari-
na amb Dolo Beltran i Anna 
Carné, o un acte en homenat-
ge a Estellés.

Cardedeu celebra     
el I Concurs Wasabi
Cardedeu

L’Associació de Músics de 
Cardedeu (ASMUCA) ha 
organitzat la primera edició 
del concurs Wasabi de la 
vila. Els grups interessats 
han d’enviar el seu enllaç 
al Youtube d’un dels temes 
del seu últim treball, ja sigui 
en directe o en videoclip a 
asmuca@gmail.com. La data 
límit és el 12 de maig. Els 
grups finalistes seleccionats 
seran pujats al mur de Face-
book el dia 13 de maig i qui 
aconsegueixi més “M’agrada” 
abans del dia 18 guanyarà 
el concurs. El primer premi 
serà una gravació a Wasabi 
Estudis de Cardedeu.

La companyia té una residència de creació de Fira Tàrrega 

En marxa el segon muntatge

Granollers

T.T.

A banda de reforçar la seva 
presència en l’àmbit inter-
nacional, la companyia ja 
treballa en el segon espec-
tacle després d’entrar en les 
residències de creació de la 
Fira de Tàrrega. Viaplana ha 
explicat que la residència 
acabarà amb un assaig obert 
davant de professionals del 
sector, per assegurar que el 
muntatge s’estreni amb un 
mínim de qualitat i garanti-
es. L’espectacle també té la 
coproducció del Festival TNT 
de Terrassa, on es presentarà 
a l’octubre després de l’estre-
na que es farà a Tàrrega. 

El nou espectacle, ha avan-
çat el granollerí, girarà al 
voltant dels mecanismes de 
construcció de la realitat. 
“Incidirem en la idea que 
tenim de la realitat, de com 
està construïda, i de quin 
poder tenim individualment 
per canviar aquesta realitat 
col·lectiva”, especifica. 

Tot plegat es presentarà a 
través del llenguatge habitual 
de la companyia, una barreja 
de vídeo, pintura, música 
i interpretació. “Tot i això, 
veient l’espai de la plaça de 
Tàrrega treballarem amb un 
muntatge més gran, i potser no 
tan immòbil com l’anterior”. 
Per reforçar la part d’inter-
pretació, s’han afegit a l’equip 

habitual l’escenògraf Llorenç 
Corbella, exdirector artístic de 
la Fira de Tàrrega, i el director 
d’actors Ferran Utzet. 

Insectotròpics està format 
per Vicenç Viaplana, Laia 
Ribas i Maria Thorson (vídeo-
experimentadors), Xanu i Iex 
(pintors) i el músic anglès 
Tullis Rennie. Del seu pri-
mer muntatge, La caputxeta 
galàctica, en tenen una versió 
infantil i una per a adults, que 
han traduït a l’anglès per a 
una nova aventura. “Ara sur-
ten més coses a fora que aquí 
pel moment econòmic que 
estem vivint. Per això, en el 
mercat de fora estem obligats 
ja a fer una versió anglesa del 
nou muntatge”,  diu Viaplana. 


