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Monòleg amb 
música en directe 
a Ponent amb 
Inma La Bruja
Granollers

La companyia andalusa Inma 
La Bruja portarà l’humor i 
la música en directe aquest 
cap de setmana del Teatre de 
Ponent de Granollers amb 
el monòleg Dando el cante. 
Inma Pérez Quirós actuarà 
sota la direcció de Belén Can-
dil i amb l’acompanyament a 
la guitarra de Pedro Barragán 
Mississippi. Dando el cante 
és un viatge ple de descobri-
ments en què el públic podrà 
conèixer les diferències entre 
l’amor “cari cari” i l’amor 
intel·lectual, i en què s’inda-
garà la memòria genètica, i se 
sabrà com els espermatozous 
superen el seu primer càsting. 
L’obra es representarà aquest 
divendres i dissabte a les 9 
del vespre, i diumenge a les 7 
de la tarda.

Concert al Tarambana 
amb Otis Mace i The 
Missing Leech

Cardedeu

L’espai cultural Tarambana 
de Cardedeu proposa per a 
aquest dissabte un concert 
vermut amb Otis Mace i 
The Missing Leech. Mace 
és un músic veterà nascut al 
Canadà però instal·lat a Nova 
Zelanda des de petit. Té una 
trajectòria de més de 30 anys 
dins el folk-punk, l’indie 
i el rock, i té l’habilitat de 
compondre cançons de pop 
quasi perfecte. The Missing 
Leech, per la seva banda, és 
l’alter ego de Maurici Ribe-
ra, cantautor de Sant Joan  
Vilatorrada que practica l’an-
tifolk i folk-punk amb temes 
sovint de sonoritat indie. Ara 
presenta el seu segon treball, 
discogràfic, Trompetes a 
Holanda. L’actuació comen-
çarà a les 12 del migdia. 

La sala recorda la trajectòria del pintor de la Roca, mort recentment

L’Espai Cavallers de Lleida mostra 
una trentena d’obres de Josep Uclés
La Roca del Vallès

T.T.

Amb el títol “L’imaginari de 
Josep Uclés”, l’Espai Cava-
llers de Lleida inaugura 
aquest divendres una expo-
sició de l’artista de la Roca 
del Vallès, mort fa poques 
setmanes. La mostra es pre-
senta dins el marc de la Tar-
dor de l’Art 2013, i al llarg 
d’aquets mes d’octubre es 
completarà amb altres acti-
vitats paral·leles al voltant 
del treball d’Uclés.

L’exposició es va comen-
çar a gestar fa un temps. La 
directora de l’espai, Roser 
Xandri, ha explicat a EL 9 
NOU que va contactar amb 
Uclés, tot i que ja coneixia 
la seva obra, fa aproximada-
ment un any, quan l’artista 
va passar per la seva galeria 
en un viatge tornant de 
Madrid. Més endavant, Xan-
dri va anar a la Roca, i ja van 
començar a parlar de l’ex-
posició. “Malhauradament, 
després va passar el que va 
passar però ell sempre va 
deixar clar que volia conti-
nuar amb aquest projecte”, 
comenta la galerista.

El resultat és una expo-
sició amb una trentena 
d’obres de mides diverses i 
de diferents gammes cromà-
tiques representatives de la 
seva trajectòria. “Es presen-
ten obres més conegudes, 
amb els seus peculiars per-
sonatges imaginaris, però 
també obres de la darrera 
etapa, amb formes marines, 
i colors negres i daurats. 
Són peces amb suport de 
paper de seda, molt potents i 

intenses”. 
La mostra, que s’inaugu-

rarà aquest divendres a les 
8 del vespre, estarà oberta 
durant tot el mes d’octubre. 
Per al dia 20 també s’ha 
programat una activitat en 
família, consistent en una 
visita guiada a l’exposició 
per explicar el procés cre-
atiu d’Uclés, i un taller de 
creació adreçat a infants. 
L’activitat anirà a càrrec de 
Joanpere Massana, artista de 
Pons, i gran amic de Josep 
Uclés.

La darrera activitat, el 27 
d’octubre a les 12 del mig-
dia, serà l’estrena d’una per-
formance inspirada en l’obra 
de l’artista, que anirà a càr-
rec d’actors de l’Aula Muni-
cipal de Teatre de Lleida.

Una obra de la darrera etapa d’Uclés, marcada pels colors negres i daurat

Una altra de les obres que s’exposaran, amb els seus peculiars personatges

Parets del Vallès

EL 9 NOU

La plaça de la Vila de Parets 
del Vallès serà l’escenari 
aquest diumenge d’una jor-
nada dedicada als llibres, la 
literatura i l’escriptura dins 
la celebració de la primera 
Festa Parets, poble lector. 
A partir de les 11 del matí 
es faran diferents activitats 
que inclouen un titellàrium, 
un recital poètic, especta-
cles infantils, exposicions, 
tallers i espais de participa-
ció, un mercat d’intercanvi 
de llibres usats o espais 
lúdics amb paraules, entre 

d’altres.
A 2/4 de 12 del migdia, 

els integrants del Niu d’Art 
Poètic i amics oferiran l’es-
pectacle L’amic aspriu de 
Martí Pol, creat per Isidre 
Oller sobre el centenari 
del naixement de Salvador 
Espriu i el desè aniversari 
de la mort de Miquel Martí 
i Pol. 

D’altra banda, a la 1 del 
migdia es presentaran les 
Galletres, unes galetes en 
forma de lletra nascudes a 
l’obrador dels pastissers de 
la vila a partir d’una inicia-
tiva sorgida dins el projecte 
“Parets, poble lector” amb 

l’objectiu de crear un dolç 
local que, al mateix temps, 
ajudi a identificar el muni-
cipi com un referent en la 
promoció del llibre i la lec-
tura. Després, les persones 
que vulguin podran portar 
el menjar i afegir-se al dinar 
popular conjunt en homenat-
ge als llibres.

A la tarda es presentarà el 
llibre Escola d’emprenedors, 
de Ferran Peiró, Guillem 
Perdrix i Albert Torruella. 
A 2/4 de 7, al teatre Can 
Rajoler, tindrà lloc el mun-
tatge Viu Espriu, a càrrec de 
l’actriu Sílvia Bel i Cordes 
del Món

Diumenge se celebra la 1a Festa Parets, poble lector

Parets, amb els llibres El Cicle d’Espectacles Infantils 
de les Franqueses comença 
amb una sessió de màgia
Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

El VIII Cicle d’Espectacles 
Infantils i Familiars de les 
Franqueses obrirà la tempo-
rada dissabte amb l’espec-
tacle Mag Màgia, a les 6 de 
la tarda al Casal Cultural de 
Corró d’Avall. En aquesta 
representació, Enric Magoo 
farà un recorregut màgic per 
les diferents especialitats 
existents en el món de l’il-
lusionisme, com la màgia 
còmica o la manipulació. 

La primera part de la tem-
porada s’allargarà fins al 30 

de novembre. A partir de 
l’any que ve continuarà amb 
una nova temporada de gener 
a març. El cicle està organit-
zat pel Patronat Municipal de 
Cultura, Educació, Infància i 
Joventut amb l’objectiu d’ofe-
rir una programació variada 
amb contes, titelles, música 
i màgia. En aquest edició 
també actuaran Teatre Nu 
amb Raspall, o Artristras, de 
la Garriga, amb Els petits més 
grans. Les obres es podran 
veure els dissabtes a les 6 de 
la tarda al Teatre Auditori de 
Bellavista o al Casal Cultural 
de Corró d’Avall. 


