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‘Adulterios’, amb Miriam Díaz-Aroca i María Barranco, es presenta dissabte a Granollers

El Teatre Auditori obre temporada 
amb una comèdia de Woody Allen

María Barranco i Míriam Díaz-Aroca són les protagonistes del muntatge

Granollers

EL 9 NOU

Una obra de Woody Allen, 
Adulterios, serà l’encarre-
gada d’obrir la nova tempo-
rada del Teatre Auditori de 
Granollers, aquest dissabte 
a las deu del vespre, en el 
que serà l’estrena de l’obra 
a Catalunya. Dirigida per la 
carismàtica actriu i directora 
Verónica Forqué, Adulterios 
és protagonitzada per María 
Barranco –guardonada amb 
un Goya– i la popular actriu 
Míriam Díaz-Aroca. L’obra 
també té la presència de Fer-
mí Herrero i Fernando Acaso 
com a actors secundaris.

L’obra és la darrera incur-
sió en el teatre del director 
de Nova York, escrita durant 
els anys noranta per ser 
representada. Verónica For-
qué s’ha encarregat de dirigir 
una adaptació feta per Nacho 
Artime, en la qual es reflexi-
ona sobre qüestions de sexe i 
infidelitat, sempre en clau de 
comèdia. L’obra arrenca quan 
una famosa psiquiatra de 
Nova York, enamorada i casa-
da amb un advocat atractiu, 
descobreix que el seu marit 
li és infidel. Recorre a la seva 
millor amiga buscant consol, 
però aviat comença a sospitar 
que la seva amiga és l’amant 
del seu marit. A partir d’aquí, 
la farsa i els embolics estan 
servits.

Granollers

EL 9 NOU

La sala gran del Teatre Audi-
tori acollirà aquest diumenge 
a les sis de la tarda un espec-
tacle familiar, Momentari, 
a càrrec de la companyia de 
dansa Nats Nens. Claudia 

Moreso i Toni Mira dirigei-
xen aquest espectacle fami-
liar adreçat a infants majors 
de cinc anys, i interpretat 
pels ballarins Gema Díaz, 
Emili Gutiérrez, Joan Palau 
i Isabel López. Al final de 
l’espectacle es podrà conver-
sar amb els membres de la 

companyia. El muntatge és 
protagonitzat per Tari, un 
col·leccionista que ha dedicat 
molt de temps a observar, 
sentir i descobrir on s’amaga 
la veritable felicitat. Amb 
l’ajut de sis cares d’un cub 
porta el públic per una viatge 
ple de sensacions, colors...

La companyia Nats Nens presenta ‘Momentari’ a la sala gran

Dansa per als més petits

Parets proposa 
obres d’humor, 
dansa, música 
i teatre dins la 
nova temporada

Parets del Vallès

EL 9 NOU

La nova temporada d’espec-
tacles de Parets començarà 
aquest cap de setmana amb 
la representació de l’obra 
Pagagnini, de la companyia 
Produccions Yllana i Ara 
Malikian, diumenge a dos 
quarts de set de la tarda al 
teatre Can Rajoler. La tem-
porada es tancarà el dia 1 de 
gener de 2009 amb el tradi-
cional concert de Cap d’Any, 
en què actuaran l’Orquestra 
de Cambra de Granollers, la 
Coral Renaixença de Santa 
Perpètua de Mogoda i el con-
junt vocal Estoc de Veus.

 Al llarg d’aquests mesos, 
el teatre de Can Rajoler aco-
llirà diferents muntatges, 
alguns de grups de teatre 
amateur com els locals Som 
i Serem, amb Magnòlia Cafè, 
o Quatre per Quatre, amb La 
tempesta i El coronel ocell. 
En l’apartat musical actuarà 
Lídia Pujol, amb l’especta-
cle Els amants de Lilith, i en 
el de dansa, la companyia 
Tapeplas 2 amb Monkeys. 
D’altra banda, Joan Maria 
Segura dirigirà Ruddigore o 
la nissaga maleïda. 

Dins la programació del 
Cafè Teatre, Carles Flavià 
actuarà l’11 d’octubre, Tibi 
Macías, amb el monòleg Aquí 
hi ha molt mala llet, el 8 de 
novembre, i Toni Cano, amb 
Monólogos con Guasa-bi, el 13 
de desembre. 

D’altra banda, l’entitat 
Rialles serà l’encarregada de 
les actuacions adreçades al 
públic infantil que es duran 
a terme el segon i quart diu-
menge de cada mes.

Marcel Gros 
dirigeix 
‘Alegretto’, a 
Cardedeu
Cardedeu

El Centre Cultural de 
Cardedeu estrena la pro-
gramació de tardor aquest 
diumenge amb una sessió de 
teatre infantil. Marcel Gros 
dirigeix la companyia Teatre 
Mòbil amb Alegretto, que es 
podrà veure a les 5 de la tar-
da. És un espectacle en què 
els pallassos es troben amb 
la música. Es munta un tea-
trí que encabeix un espec-
tacle divertit, sorprenent i 
amb un humor molt particu-
lar que arriba a tothom. Els 
intèrprets són Marc Fonts, 
Jordi Girabal i Atilà Puig. 

El Cicle d’Espectacles 
Infantils de les Franqueses 
arriba a la tercera edició

Lliçà de Vall aposta per 
un espectacle familiar per 
obrir la nova temporada
Lliçà de Vall 

Marc Garcia B.

La mostra de teatre de petit 
format i alternatiu Tardor 
Teatre (TATE), de Lliçà de 
Vall, arrenca dissabte amb 
una obra per a públic fami-
liar. Oita!, de la companyia 
Tàbata Teatre, de Granollers, 
es representarà a les set de la 
tarda al Casal Social. El mun-
tatge, tres contes imaginaris, 
és recomanat per a nens 
d’entre 3 i 7 anys. 

Aquesta serà la primera 
d’un total de quatre obres 
que formen la cartellera 
d’una temporada de teatre 
que s’emmarca dins el Projec-
te Alcover, una associació que 
agrupa entitats municipals 
i programadors teatrals per 
crear una estructura estable 
d’intercanvi. Hi participen 

companyies de Catalunya, 
Andorra, el País Valencià i 
les Illes Balears. El proper 18 
d’octubre, serà a Lliçà de Vall 
la companyia mallorquina La 
Impaciència, amb l’obra Radi-
ografies. De València vindran, 
el 15 de novembre, la com-
panyia El Pont Flotant amb 
el muntatge Com a pedres, 
obra guanyadora del Premi 
Max al millor text. Tancaran 
temporada el 29 de novembre 
Dei Furbi amb Homes de Sha-
kespeare.

 L’entrada per a les tres 
obres costa 8 euros i la infan-
til és gratuïta. Un abonament 
per a les tres obres val 15 
euros. La companyia local 
representarà l’obra La can-
tant calba, i els alumnes del 
taller de teatre presentaran 
entremesos abans de cada 
funció. 

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

Una dotzena d’espectacles 
formen part del Cicle d’Es-
pectacles Infantils i Famili-
ars de les Franqueses, que 
enguany arriba a la tercera 
edició amb algunes novetats. 
Així, s’ha ampliat l’ofer-
ta, que ha passat de 8 a 12 
espectacles, que començaran 
aquest dissabte i acabaran el 
27 de desembre, i de gèneres 
tan diferents com la músi-
ca, la màgia, les titelles, els 
contes o les ombres xineses. 
També s’incorporen dos nous 
espais per a les representaci-
ons, el Consell del Poble de 
Llerona i el Consell del Poble 
de Corró d’Amunt. Els habi-
tuals eren el Teatre Auditori 
de Bellavista i el Casal Cultu-
ral de Corró d’Avall.

Per començar, Pep Gol i Pep 
Pasqual oferiran aquest dis-
sabte l’espectacle musical 
Tot bufant, dedicat als ins-
truments de vent en el sentit 
més ampli de la paraula. 
També actuaran les compa-
nyies de titelles L’Estaquirot 
Teatre, El Espejo Negro o 
L’Estenedor, el mag Enric 
Magoo, la companyia d’om-
bres Mercè Framis Teatre o 
la coreògrafa Fura, dirigida 
per la vallesana Marta Car-
rasco.  Pels volts de Nadal es 
representarà Contes de Nadal, 
un espectacle de titelles de 
Sebastià Vergés; Nadales al 
món, un concert per a tots els 
públics, i Un toc de Pastorets, 
un espectacle on es barreja la 
música i el teatre de la mà de 
la companyia Toc de Retruc. 
Els espectacles s’adrecen a 
tots els públics. 


