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CULTURA 26 NOU9EL

Nou curs a l’Escola 
Municipal de Música  
de Granollers

Granollers

L’Escola Municipal de Músi·
ca de Granollers va inaugurar 
dilluns el nou curs en un 
acte en què la granollerina 
Montserrat Guri, directora 
de l’Institut Escola Artístic 
Oriol Martorell, va fer una 
xerrada. També es va aco·
miadar els 16 alumnes que 
enguany han obtingut la 
titulació en Grau Professi·
onal, alguns dels quals van 
oferir una intervenció musi·
cal. Aquest curs el centre té 
matriculats un total de 413 
alumnes. R
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Exposició compartida  a 
Granollers

Granollers

Usuaris del Servei de Reha·
bilitació Comunitària de 
Granollers han elaborat, jun·
tament amb els alumnes de 
primer de Batxillerat Artístic 
de l’Institut Celestí Bellera 
un projecte artístic format 
per 12 obres pictòriques. 
La mostra es va inaugurar 
dilluns al Centre Cívic de Can 
Bassa, on es podran veure fins 
al 21 d’octubre, amb motiu 
del Dia Mundial de la Salut 
Mental. Per fer el projecte es 
van fer set grups segons les 
preferències temàtiques

Espectacle de 
màgia amb 
Antonio Díaz al 
Teatre Auditori

Granollers

EL 9 NOU

Dins la programació fami·
liar del Teatre Auditori de 
Granollers aquest diumenge 
a les 6 de la tarda es presen·
ta La asombrosa historia de 
Mr. Snow, un espectacle de 
màgia que servirà per conèi·
xer la fascinant història d’un 
dels mags més importants i 
desconeguts de la història. 
L’encarregat de portar a 
escena aquesta història és 
l’il·lusionista Antonio Díaz, 
Premi Nacional de Màgia 
2008, veí de Badia i exmem·
bre de la Companyia Abbozi. 
És un dels exponents de la 
nova generació de mags.

 L’espectacle és un mocku-
mentary (fals documental) 
en format teatral que nar·
ra la vida d’un misteriós 
personatge a través de l’il·
lusionisme (números de 
manipulació, màgia de prop, 
grans trucs...) i els espectacu·
lars dibuixos d’estètica Tim 
Burton de Stebba Oskamat·
tir. El resultat és un viatge de 
fantasia on tot és possible.

Columna porta el llibre de l’autora de Sant Pere de Vilamajor

‘Confidències d’una reina’, de Teresa 
Sagrera, a la Fira de Frankfurt
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Teresa Sagrera en la presentació del llibre que va fer a Sant Pere de Vilamajor

Sant Pere de Vilamajor

J.B.M.

La novel·la Confidènci-
es d’una reina, de Teresa 
Sagrera, participa a través 
de l’Editorial Columna a la 
Fira del Llibre de Frankfurt 

(Frankfurter Buchmesse), 
que se celebra a la ciutat 
alemanya des de dimecres 
fins aquest diumenge. “Em 
fa molta il·lusió”, comenta 
l’autora de Sant Pere de 
Vilamajor. La Frankfurter 
Buchmesse és una de les 

fires comercials de llibres 
més gran i important del 
món, on s’hi aplega tot el 
sector literari i editorial. 
La fira també està oberta al 
públic els dos últims dies.

L’obra de Teresa Sagrera ha 
tingut un gran èxit. LibriDa·

ta, l’eina en línia impulsada 
per la Cambra del Llibre de 
Catalunya i Fundacc que 
permet conèixer el top 10 de 
vendes de llibres, la setmana 
passada situava Confidències 
d’una reina en el lloc 7 del 
rànquing després de 16 set·
manes en el mercat. 

Sagrera i la seva novel·la 
tornaran a ser les protagonis·
tes d’una nova visita guiada 
pels escenaris del llibre, 
aquest dissabte 12 d’octubre 
a Sant Pere. La passejada, que 
és gratuïta, anirà a càrrec de 
l’autora del llibre i del coor·
dinador de La Mongia, Higini 
Herrero. Està pensada tant 
per als lectors de la novel·la 
com per als que encara no 
l’han llegida, ja que no es 
revelaran els secrets de la 
història. Se sortirà de l’esglé·
sia de Sant Pere de Vilamajor 
(davant de la Mongia) i es 
visitaran els escenaris prin·
cipals de la novel·la, des dels 
boscos propers fins als car·
rers del nucli històric. L’obra 
té com a protagonista la reina 
Peronella, compromesa en 
matrimoni de ben petita, 
que es trobarà al castell de 
Vilamajor envoltada d’inte·
ressos polítics i personals, 
bona i mala gent i haurà de 
debatre’s entre l’amor i l’obli·
gació cap al seu país. El llibre 
va ser finalista del Premi 
Néstor Luján de novel·la his·
tòrica d’aquest any.

Concert d’orgue 
de Saltanat 
Abilkhanova a 
Granollers

Granollers

EL 9 NOU

La professora Saltanat Abil·
khanova oferirà un recital 
d’orgue, De l’orient llunyà, 
aquest diumenge a les 6 de 
la tarda a l’església de Sant 
Esteve de Granollers dins la 
Temporada de Música Sacra.  
L’organista interpretarà 
peces de diversos composi·
tors com Grigny, Buxtehuda, 
Bach, Reger i alguna del fol·
klore Kazahstan. 

Graduada en piano i 
orgue pel Conservatori de 
Kurmagazi, Abilkhanova va 
desenvolupar d’una manera 
intensiva la seva activitat 
concertística quan va arribar 
l’orgue de l’Auditori d’Asta·
na, capital de la República 
de Kazakhstan. Ha ofert 
concerts d’orgue al seu país i 
a l’estranger. Actualment és 
professora a la Universitat 
Nacional de les Arts (Astana, 
Kazakhstan). També ha par·
ticipat en classes magistrals 
amb professors tan recone·
guts com Guy Bovet, Michael 
Radulescu, Hans Davidson o 
Olivier Latry. 

Elliot Murphy 
arriba dissabte   
a la Garriga

La Garriga

El rocker, compositor i escrip·
tor Elliott Murphy actuarà 
aquest dissabte a les 9 del 
vespre al Teatre El Patronat 
de la Garriga. El músic actua·
rà acompanyat del guitarrista 
Olivier Durand, el baixista 
Laurent Pardo i el bateria 
Alan Fatras. Aquest nova·
iorquès, ara resident a París, 
és considerat per la crítica 
internacional un dels com·
positors de rock més cultes, 
intel·ligents i apassionats. Va 
irrompre en la història del 
rock el 1973 amb la publicació 
de l’àlbum Aquashow, consi·
derat un clàssic del gènere.

Es presenta l’Aula de 
Música Tradicional 
de Cardedeu

Cardedeu

Aquest dissabte a les 12 
del migdia es presentarà al 
Tarambana l’Aula de Músi·
ca Tradicional de Cardedeu. 
Es farà un concert vermut 
amb els  mestres Jordi Meda 
(flabiol i tamborí), Marçal 
Ramon (acordió), Tomàs 
Ors (percussió), Ricard 
Ballina (gralla i violí), Núria 
Alfaràs (llenguatge musical 
i dansa).


