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Davant la crisi que es viu en el camp de les arts 
escèniques, els tres teatres de Granollers –Te-
atre Auditori, Ponent i Centre Cultural– han 
decidit unir-se per sumar esforços i aconseguir 

un augment de públic. Aquesta unió es concre-
ta en una cartellera única, Escena grAn:, i un 
portal on adquirir les entrades. El projecte és 
obert a altres entitats.

Teatre Auditori, Ponent i Centre Cultural presentaran la seva oferta a la cartellera Escena grAn:

Els tres teatres de Granollers s’uneixen 
en una cartellera per captar més públic

Concert de música 
sacra en record 
de Casals, Ruera i 
Sancho Marraco

Granollers

EL 9 NOU

Dins la temporada de Música 
Sacra de Granollers, aquest 
diumenge es farà un concert, 
a les sis de la tarda a l’esglé-
sia de Sant Esteve, en record 
de Pau Casals i dels vallesans 
Josep Sancho Marraco (la 
Garriga) i Josep Maria Rue-
ra (Granollers). L’actuació 
anirà a càrrec de la Capella 
de Música Santa Maria, de 
Mollet, sota la direcció de 
Pelegrí Bernial, i de l’Orfeó 
de Sabadell, amb Llorenç 
Castelló al capdavant. Al 
concert sonarà un dels vio-
loncels de Pau Casals, de la 
mà de la jove violoncel·lista 
Mariona Camats (la Garri-
ga, 1997), que interpretarà 
algunes peces relacionades 
amb el mestre. També es 
presentarà l’harmònium que 
els mestre Ruera feia servir 
en els assaigs amb els cors 
de la parròquia, recuperat de 
l’abandó gràcies a Serguei 
Gogolev. L’ivori de l’harmò-
nium conserva encara les 
marques del “cigarret de 
músic” del mestre Ruera. 
Vicenç Prunés tocarà l’orgue 
i l’harmònium.

El programa inclou temes 
de la Missa brevis (1901) i 
l’Ofertori per a orgue sobre la 
cançó ‘sant Ramon’ de Sancho 
Marraco, temes de la Missa 
Nostra (1965), A la Verge o la 
sardana Sant Joan, de Josep 
Maria Ruera. També inter-
pretaran J.S. Bach i Enric 
Casals.

Música, teatre i dansa 
a l’Estiu a la Fresca 
de Vilanova

Vilanova del Vallès

El Centre Cultural de 
Vilanova ha preparat per al 
juliol una programació de 
música, teatre i dansa que 
tindrà lloc a la plaça on hi 
ha aquest centre. L’activitat 
començarà aquest divendres 
a les 10 del vespre amb el con-
cert L’aire de la corda, a càrrec 
de Josep Maria Ribelles i 
Enric Montsant, mentre que 
dissabte actuarà Jordi Quime-
ra amb Confidencial. El 12 de 
juliol hi haurà un altre con-
cert amb Àniam, mentre que 
dissabte al vespre serà el torn 
de la música gospel amb un 
concert solidari, sopar i ball. 
La nit del 19 de juliol estarà 
dedicada a la música salsa i la 
del 20, a les danses tradicio-
nal amb l’Esbart Ciutat Com-
tal. El 26 de juliol actuarà 
Argot Teatre i el 27 hi haurà 
dansa amb Alça Manela!
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Carles Ribell, Josep Mayoral, Alba Barnusell i Frederic Roda en la presentació de la nova iniciativa, al Teatre Auditori

Granollers

Teresa Terradas

Els tres equipaments teatrals 
de Granollers, dos de munici-
pals i un de privat, s’han unit 
en una iniciativa que pretén 
sumar esforços amb l’objec-
tiu d’afavorir l’augment de 
públic. Així, el Teatre Audi-
tori, el Teatre de Ponent i el 
Centre Cultural s’han aixoplu-
gat sota una única cartellera 
escènica, Escena grAn:, per 
adaptar-se als moments de 
crisi i adversitats que pateix el 
sector de les arts escèniques. 
De moment, hi participen 
aquests tres equipaments, 
però la iniciativa és oberta 
a totes les programacions 
estables a la ciutat, segons va 
anunciar la regidora de Cultu-
ra Alba Barnusell a la presen-
tació que es va fer dimarts.

Amb aquesta nova inici-
ativa, l’oferta estable de la 
ciutat quedarà recollida en 
un mateix programa i orde-
nada cronològicament, indis-
tintament dels espais, però 
amb un apartat especial per 
a la programació familiar. 
Més enllà de sumar l’oferta 
escènica, es podran comprar 
entrades per a qualsevol dels 
espectacles a través d’una 
plataforma única de ven-
da d’entrades. “D’aquesta 
manera, volem potenciar 
i facilitar l’accessibilitat 
del públic al consum de les 
arts escèniques”, va desta-

car Carles Ribell, director i 
gerent del Teatre Auditori 
de Granollers. “Són unes pro-
postes que busquen satisfer 
els reptes que els moments 
actuals exigeixen i satisfer el 
públic”, va afegir. 

A més de la cartellera única 
i la venda d’entrades a través 
d’un mateix portal, s’ha tre-
ballat per donar un impuls 
a l’oferta, marcada per la 
qualitat i la varietat de pro-
postes, a través de diferents 
aliances i estratègies. Ribell 
va assenyalar l’acord amb el 
Gran Teatre del Liceu per 

garantir espectacles d’aquest 
espai cultural al TAG, com 
Els músics de Bremen; amb 
l’Auditori de Barcelona, que 
portarà els concert de la Ban-
da Municipal de Barcelona o 
de l’OBC; amb la Fira de Tea-
tre de Tàrrega, que permetrà 
veure La caputxeta galàctica 
d’Insectotròpics, amb el gra-
nollerí Vicenç Viaplana, o 
amb la xarxa Teatres Amics.

El Teatre de Ponent, tal 
com va remarcar el director, 
Frederic Roda, manté la seva 
col·laboració amb la Red de 
Teatros Alternativos (RED) 

en l’àmbit estatal, i amb la 
Coordinadora de Teatres 
Independents de Catalunya 
(CTIC) en l’àmbit nacional.

Roda es va mostrar molt 
satisfet de participar en el 
projecte. “S’ha de fer tot el 
possible per intentar fer aug-
mentar el públic, i el fet de 
comprar a través d’una pla-
taforma pot afavorir l’accés 
del públic als diferents pro-
ductes”, va comentar. Segons 
el director de Ponent, “les 
crisis serveixen per posar-se 
les piles i reinventar-se. Ara 
esperem que això funcioni”. 

Capacitat de resistència 
dels teatres de la ciutat
Granollers

EL 9 NOU

Tot i la situació de crisi del 
sector cultural en general, 
i el de les arts escèniques 
en particular, els teatres 
de la ciutat han aconseguit 
en aquestes dues darreres 
temporades “una forta 
capacitat de resistència a 
la davallada del sector”, va 
explicar Ribell. El Teatre 
Auditori, per exemple, ha 
aconseguit mantenir el 
nombre d’espectadors al 
voltant dels 33.000. Aquest 
manteniment de la xifra 
d’espectadors, que ha anat 

acompanyat del nombre 
d’espectacles, també ha anat 
en detriment de la mitjana 
d’ocupació, que es mou al 
voltant del 70%.

 El Teatre de Ponent, per 
la seva banda, té una mit-
jana de 10.000 espectadors 
l’any, comptant el projecte 
de Teatre i Literatura, que es 
fa amb els batxillerats de la 
comarca, amb una ocupació 
mitjana del 41%. “La crisi 
s’ha notat, i tant que sí! Però 
si amb aquesta nova iniciati-
va poguéssim arribar al 50%, 
ja voldria dir que això fun-
ciona”, va afirmar Frederic 
Roda.

Una vintena 
d’espectacles al 
Teatre de Ponent

Granollers

El Teatre de Ponent de 
Granollers, que enguany 
celebra 15 anys, ha progra-
mat 19 espectacles, dels 
quals 10 són de Catalunya, 
i 9 de fora (Andalusia, 
Extremadura, Galícia...). 
L’equipament continua amb 
la seva filosofia d’apostar 
per companyies noves i poc 
conegudes. Entre els muntat-
ges, destaquen, per exemple, 
Waltz, de la companyia galle-
ga Voladora; El sopar, de la 
companyia Produccions del 
Mar i Iguana Teatre (Illes 
Balears), i l’obra per a públic 
familiar, Cosas del mar. 

El TAG obrirà 
temporada amb el Ballet 
Nacional de Cuba

Granollers

La nova temporada al Tea-
tre Auditori de Granollers 
començarà el 4 d’octubre 
amb el clàssic Romeo i Julieta 
del Ballet Nacional de Cuba. 
Destaquen també les produc-
cions teatrals Barcelona, del 
TNC, l’espectacle We Spain is 
different de Carlos Latre i el 
monologuista David Guapo. 
En l’apartat musical, Els Pets  
hi presentaran el nou disc. La 
presentació de la nova tem-
porada es farà el 7 de setem-
bre a la plaça de la Porxada, 
i dos dies després es posaran 
a la venda les entrades i els 
abonaments.


