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NOU9 CULTURA EL 17

El Cor Jove dels Amics de la Unió de Granollers estrena el musical ‘Arestes’

‘Edges’ s’estrena a Canovelles
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Marta Carrasco i  Ramon Oller, protagonistes del nou espectacle

Vilanova del Vallès

Josep Barbany

Després del divertimento de 
No sé si..., la coreògrafa de 
Cardedeu Marta Carrasco 
ha presentat el segon assaig 
amb públic de Bijoux, el seu 
nou espectacle, al Centre 
Cultural de Vilanova (on té 
la  residència artística). 

  Tal com el seu títol sug-
gereix, Bijoux és un conjunt 
de petites joies, fragments 
coreogràfics de la seva tra-
jectòria. La fórmula, ja vista 
a J’arrive, afegeix en aquesta 
ocasió la incorporació del 
també coreògraf Ramon 
Oller, a qui Carrasco consi-
dera un dels seus mestres. 
L’espectacle no està encara 
acabat, però el que s’ha 
pogut veure a Vilanova pro-
met, i molt. 

En la línia de les seves 
darreres peces, Bijoux és un 
espectacle low cost. Però 
això, lluny de ser un proble-

Canovelles

EL 9 NOU

L’any 2005, cansats dels rols 
teatrals que se’ls oferien a la 
universitat, Justin Paul i Benj 
Pasek van escriure’s el seu 
propi personatge i crearen 
Edges, un musical que, després 
de ser premiat el 2006 i repre-
sentat en universitats d’arreu 
dels Estats Units, s’estrenà 
professionalment a Nova York 
el 2007. Des de llavors, Edges 
s’ha representat a teatres d’ar-
reu del món i s’ha convertit en 
un autèntic èxit de crítica i un 
boom a les taquilles d’arreu. 

Aquest diumenge, el Tea-
tre Auditori de Can Palots 
de Canovelles ha viscut 
l’estrena mundial de la ver-
sió catalana d’aquesta obra, 
de la mà del Cor Jove dels 
Amics de la Unió. Traduïda 
per David Pintó i sota el nom 
d’Arestes, el musical és un 
recull de cançons sobre el pas 
de la joventut a la maduresa i 
sobre la descoberta d’emoci-
ons i sentiments que aquesta 
transició vital genera en 
un grup de joves. Relacions 
d’amistat, amoroses, famili-
ars, en directe i a la xarxa... 

El Cor Jove Amics de la Unió 
de Granollers, d’una banda, i 
la coreògrafa i ballarina Marta 
Carrasco, de l’altra, han presen-

tat els seus darrers muntatges 
aquest cap de setmana a la co-
marca. La formació granolleri-
na ha estrenat el musical ‘Ares-

tes’ a Can Palots de Canovelles, 
i la coreògrafa de Cardedeu ha 
preestrenat ‘Bijoux’ al Centre 
Cultural de Vilanova.

Marta Carrasco preestrena a Vilanova ‘Bijoux’, la nova creació conjunta amb Ramon Oller

Fragments de passió i bellesa visual
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Una vintena de nois i noies d’entre 17 i 21 anys són els protagonistes del musical

tot a ritme de pop-rock. 
El muntatge ha estat dirigit 

per Jordi Purtí, autor d’èxits 
de taquilla com Operetta o 
Flirt. La direcció musical 
ha anat a càrrec de David 
Gómez, que condueix aquesta 
formació vocal des dels seus 
inicis i que en aquesta ocasió 

ha actuat també de pianista 
de la banda, acompanyat per 
Miguel Serna, al baix, i Joan 
Vidal, a la bateria.

Arestes no era un repte 
fàcil per al cor: una partitura 
gens senzilla, la dramatúrgia, 
les coreografies i molts frag-
ments per a veus solistes. Un 

cop més, però, aquesta vinte-
na de nois i noies d’entre 17 i 
21 anys han superat la prova 
amb nota. El Cor Jove ha tirat 
endavant un muntatge fresc, 
carregat d’energia i d’humor, 
que ha enganxat el públic des 
del primer moment de l’es-
pectacle. 

L’Arxiu de Caldes 
descobreix un 
document sobre el 
sorteig dels ‘quintos’
Caldes de Montbui

L’Arxiu Municipal de Cal-
des mostra aquest mes de 
junt l’Expedient General del 
reemplaçament de 1903, un 
document que marcava el 
procés pel sorteig dels quin-
tos, segons les lleis de l’èpo-
ca. La imatge que il·lustra el 
document del mes de juny 
és la portada de l’Expedient, 
i va acompanyada d’alguns 
dels documents que inclou, 
com el llistat de mossos que 
formaven el reemplaçament 
militar (nois que complien 
els 20 durant l’any), el ban 
anunciant l’inici del procés 
d’allistament i l’acta del sor-
teig dels mossos. Al costat de 
l’expedient general del reem-
plaçament hi ha els expedi-
ents personals dels nois que 
ingressaven en caixa i dels 
pròfugs que pretenien eludir 
l’allistament. Aquest dime-
cres a les 11 del matí i dijous 
a les 6 de la tarda a l’edifici 
de la biblioteca.

Exposició dels 
alumnes del Taller 
d’Art Manolo Hugué 
de Caldes
Caldes de Montbui

Un centenar d’alumnes 
infants del Taller d’Art 
Manolo Hugué exposen els 
seus treballs de fi de curs al 
Centre Cívic i Cultural fins 
al 14 de juny. Els alumnes, 
d’entre 4 i 16 anys, han fer 
unes 450 obres. Aquesta és la 
primera vegada que hi parti-
cipen nens i nenes de 4 anys. 
Els treballs dels infants han 
girat al voltant d’Oceania, 
el continent més petit i al 
mateix temps més sorpre-
nent del planeta. Les obres 
estaven inspirades en terres 
sense explotar, en espais 
que acullen els animals més 
petits i més grans del plane-
ta, i en mapes de territoris en 
tant que eines per a la distri-
bució dels espais. Divendres 
també es va inaugurar l’ex-
posició dels alumnes adults 
a la Sala Delger, formada per 
treballs de dibuix, pintura, 
estampació, gravat i fotogra-
fia.

La Roca exposa 
documents dels dos 
arxius públics

La Roca del Vallès

Els dos arxius públics de la 
Roca, el Municipal i el de la 
Memòria Popular, han pre-
parat una exposició de docu-
ments al Centre Cultural 
amb motiu de la commemo-
ració del Dia Internacional 
dels Arxius. L’exposició esta-
rà oberta fins al 14 de juny.

ma, per a la Carrasco és un 
estímul i fins i tot un plus 
per extreure fins al darrer 
bri de la seva màgia i origi-
nalitat.

Així, doncs, la funció 
inclou escenes d’una gran 
força musical i visual, en 
les quals apareixen molts 
dels elements caracterís-

tics de les seves creacions: 
màscares, transparències, 
ombres, molta aigua... El 
resultat agradarà als fans de 
la Carrasco més passional, 
més esbojarrada, i amb més 
potència visual.

L’única cosa a objectar de 
Bijoux és, amb tots els res-
pectes, el paper de Ramon 
Oller. La mescla de dos estils 
tan diferents –la bogeria 
visual de la Carrasco i el 
classicisme d’Oller (ningú 
no dubta de la seva tècnica 
però el seu cos, llei de vida, 
ja no acompanya els seus 
moviments)– no acaba de 
funcionar. Cada solo del 
ballarí suposa una baixada 
de tensió, i només al final, 
en la divertida lluita, d’abra-
çades impossibles primer, i 
de dolors cervicals després, 
la fusió es converteix en una 
festa de somriures. Final-
ment a Bijoux qui mana és 
la Carrasco, i això fa pujar 
punts a la proposta.


