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El Mag Lari, Teatre de Guerrilla i Lluís Soler formen part de la nova programació

Can Palots de Canovelles proposa 
15 espectacles fins al desembre
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El Mag Lari actuarà a Can Palots de Canovelles. A la foto, en una actuació el 2010 al Teatre Auditori de Granollers

Canovelles

EL 9 NOU

Espectacles amb actors 
coneguts, però també de 
petites companyies formen 
la programació de tardor 
del teatre Can Palots de 
Canovelles, que començarà 
el diumenge 29 de setembre 
i s’allargarà fins al 13 de 
desembre. La quinzena d’es-
pectacles programats, siguin 
del tipus que siguin, aposten 
per la qualitat i la diversitat, 
tenint en compte tots els 
públics. 

El cicle s’inaugurarà el 
29 de setembre amb Arcat-
tia Collage, una formació 
musical que oferirà el con-
cert Música en la poesia 
de Màrius Torres. El grup 
tornarà a Can Palots el 27 
d’octubre amb l’espectacle 
familiar musical Històries de 
Tombuktú i el 3 de novem-
bre amb el concert clàssic 
Música en els temps dels ger-
mans Pla.

La música també arri-
barà a Canovelles el 17 de 
novembre amb el Concert 
Tribut a Joaquin Sabina & 
Joan Manuel Serrat, a càrrec 
de Dos pájaros y un trío, i 
amb el concert  benèfic de 
Santa Cecília que oferirà la 
Societat Coral Amics de la 
Unió, de Granollers, el 24 de 
novembre. 

La formació granollerina 
no és l’única entitat vallesa-

na present en la programa-
ció. La companyia Sarandaca, 
de Granollers, presentarà 
l’obra de teatre gestual i 
visual Quan el fang pren la 
paraula, el diumenge 10 de 
novembre. Per la seva ban-
da, Galiot Teatre, de Mollet, 
portarà a escena Palla, fusta, 
pedra, el diumenge 17 de 
novembre.

La proposta de Can Palots 
també inclou, a mitjan octu-
bre, una Mostra de Teatre 
Jove, que inclourà les actua-
cions de Cumulonimbus amb 

l’obra de teatre Desperta, 
Avuitocateatre? amb Grease, 
el musical, i TeArte, amb 
M’agrades.

Les cares més conegudes 
de la temporada seran les de 
Mag Lari, que actuarà el 5 
d’octubre amb l’espectacle 
La màgia de Mag Lari; Teatre 
de Guerrilla, amb Temps, 
el 16 de novembre, i Lluís 
Soler, que protagonitzarà 
l’obra Cosmètica de l’enemic, 
de la Sala Muntaner, el 13 de 
desembre com a cloenda de 
la programació.

Les propostes es comple-
taran amb la companyia El 
Desván, d’Extremadura, que 
representarà Jekyll, i amb la 
companyia de titelles famili-
ar Teatre al Detall, que por-
tarà l’obra El llepafils.

Per assistir a les represen-
tacions, el públic poc triar el 
Menú Can Palots, un pack 
de 15 euros més el 50% del 
preu de l’entrada en espec-
tacles per a adults. Es poden 
comprar els packs de sopar 
i espectacle, o d’espectacle i 
sopar.

Es projecta un 
documental sobre  
Joan Sales a la Garriga
La Garriga

EL 9 NOU

El documental Joan Sales, 
l’home incòmode, la veritat 
que fa nosa, es projectarà 
aquest dissabte a 2/4 de 8 del 
vespre a l’Auditori de l’Esco-
la Música de la Garriga en un 
acte organitzat per Òmnium 
Cultural, amb l’assistència 
del director, el periodista 
Francesc Canosa.

Aquest documental recull 
opinions i testimonis de 
Juli Sales, Francesc-Marc 
Àlvaro, Hilari Raguer, Anna 
Punsoda, Joan Margarit, 
Meritxell Gené, Jordi Pujol, 
Francesc Serés, Marta Pas-
qual, Isona Passola, Maria 
Bohigas, Montserrat Casals i 
Josep Maria Solé i Sabaté. 

Escriptor i editor, Joan 

Sales és un dels personatges 
més incòmodes que han 
relatat la Guerra Civil i han 
treballat per la recuperació 
cultural de Catalunya durant 
el franquisme.

El 19 de novembre de l’any 
passat es va celebrar el cen-
tenari del naixement de l’es-
criptor, però no va ser fins 
fa pocs anys que la seva obra 
i vida s’ha anat coneixent. 
Sales té moltes cares: soldat, 
escriptor, editor, patriota..., i 
la seva obra ofereix una visió 
complexa, veritable i desco-
neguda de la Guerra Civil, 
que ell va viure de primera 
mà com a oficial de l’Escola 
de Guerra de la Generalitat. 
La seva obra Incerta glòria és 
considerada pels crítics una 
de les grans obres europees 
del segle XX.

Efraïm Rodríugez 
exposa a l’Espai 
d’Arts de Roca 
Umbert
Granollers

L’Espai d’Arts de Roca 
Umbert inaugura aquest 
divendres l’exposició de 
l’escultor granollerí Efraïm 
Rodríguez “Ceci n’est pas 
une sculpture. Estratègies, 
subproductes i residus d’un 
taller escultòric”. És una 
mostra sobre el procés crea-
tiu de l’artista, entesa no com 
a oposició o com a alternati-
va a l’obra acabada, sinó com 
a procés necessari, tècnic, 
conceptual i emotiu a l’hora 
de desenvolupar i resoldre-
la, La inauguració serà a les 
8 del vespre, amb una visita 
comentada de l’autor.

Festival de hip 
hop i reggae a 
Can Butjosa de 
Parets
Parets del Vallès

L’Ajuntament de Parets, a 
través del Servei de Joventut, 
ha organitzat per a aquest 
dissabte la primera edició del 
Golden Festival, que comen-
çarà a les 4 de la tarda al 
Casal de Can Butjosa, Aquest 
festival neix de la fusió del 
Golden Jam i el Golden Reg-
gae, que durant dues tempo-
rades s’ha celebrat al Casal 
Can Butjosa. El festival, amb 
entrada gratuïta, s’obrirà 
amb l’actuació de Zatu i del 
paretà Roe Delgado. A la 
tarda i fins a la matinada es 
faran una trentena d’actu-
acions que inclouran, entre 
d’altres, una exhibició de 
Kikx, demostració de grafits 
i concurs Bboying. Els assis-
tents també podran comprar 
al mercat artesà i ecològic 
que s’instal·larà al recinte 
amb motiu de la festa.

El Centre Cultural 
de Vilanova 
projecta el 
documental ‘Pina’
Vilanova del Vallès

Aquest divendres a 2/4 de 10 
del vespre al Centre Cultural 
de Vilanova es projectarà el 
documental Pina, un llarg-
metratge sobre la Tanzthea-
ter Wuppetral Pina Bausch, 
companyia de dansa fundada 
per la gran coreògrafa ale-
manya. A través d’un viatge 
sensual, visualment molt 
impactant, Wim Wenders 
apropa a l’espectador les 
seves coreografies més cone-
gudes. Aquest film experi-
mental revoluciona la relació 
entre el cinema i la dansa per 
l’originalitat del seu plante-
jament. Es tracta de trencar 
la distància amb l’espectador 
i fer sentir la presència dels 
cossos a l’escenari.

Mor el llibreter de vell Joan 
Martínez, veí durant molts 
anys de Granollers
Granollers

EL 9 NOU

El llibreter de vell Joan 
Martínez Martínez, veí 
durant molts anys del carrer 
del Sol de Granollers, ha 
mort aquesta setmana als 
63 anys. Martínez actual-
ment vivia a Santa Engràcia 
(Tremp), però a Granollers 
i a les Franqueses encara hi 
viuen dos cosins seus. La 
cerimònia de comiat es va 
celebrar dijous a les 4 de 
la tarda al tanatori Sanc-
ho de Ávila de Barcelona. 
Martínez va treure a la llum 
diversos documents inèdits 
en moltes ocasions, com un 
diari manuscrit del músic 
Pau Casals, uns manuscrits 
de l’escriptor Josep Pla o 
un text inèdit manuscrit 

PE
R

E 
T

O
R

D
ER

A

Martínez, el novembre de 1993

de Josep Maria de Sagarra. 
També va fer de mitjancer 
amb uns llegats de Lluís Coll 
i Espadaler i de Josep Tomàs 
i Salvany.


