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Deu grups participen al XXXI 
Concurs de Teatre Amateur de 
Sant Feliu de Codines
Sant Feliu de Codines

EL 9 NOU

El XXXIè Concurs de Teatre 
Amateur de Sant Feliu de 
Codines comença aquest diu-
menge amb la participació de 
deu grups de teatre convidats. 
Les representacions es faran 
cada diumenge a les 7 de la 
tarda fins al 6 d’abril, en què 
també se celebrarà la cloenda 
amb la lectura del veredicte i 
el repartiment de premis.

El concurs començarà amb 
l’actuació d’un grup vallesà, 
el Grup de Teatre Nyoca de 
l’Ametlla, que escenificarà 
Hem de purgar el tete. La 
història gira al voltant d’un 
fabricant de porcellana que 
acull a casa seva un militar 
capaç de proporcionar-li 
una feina que li pot salvar el 
negoci i, alhora, el seu futur. 
La visita anirà acompanyada 

de diversos problemes fami-
liars que afloren aquell dia.

 Les altres companyies 
participants són el Centre 
Parroquial de Monistrol de 
Calders (2 de febrer), grup 
de teatre de l’A.C.R. de 
Fals (9 de febrer), K-mama 
de Calafell (16 de febrer), 
Tandem de Santa Perpètua 
de Mogoda (23 de febrer), 
El Rossegall de Vilanova 
i la Geltrú (24 de febrer), 
Agrupació Teatral Avianesa 
(2 de març), Amics del Tea-
tre d’Ullastrell (9 de març), 
Centre Parroquial de Canet 
de Mar (16 de març) i Punt i 
Seguit Teatre de Terrassa (23 
de març). El grup local Dei-
xalles’81 actuarà amb l’obra 
Píquing el diumenge 30 de 
març, ja fora de concurs. L’ac-
te de cloenda es farà el dia 6 
d’abril amb una obra encara 
per determinar.

Roca Umbert 
de Granollers 
acull una Fira de 
Còmic i Dibuix
Granollers

L’entitat juvenil Tanuki Dan, 
de Granollers, ha organitzat 
per a aquest cap de setmana 
la Comic Fest, una fira de 
còmic i dibuix que ocuparà 
la nau Dents de Serra de 
Roca Umbert des de les 
10 del matí fins a les 8 del 
vespre.  L’objectiu és donar 
a conèixer els joves que es 
dediquen a la il·lustració, 
tant si comencen com si ja 
tenen experiència. Per això 
es faran activitats relaciona-
des amb el món del còmic i 
la il·lustració, i es disposarà 
d’un espai per facilitar el 
contacte entre creadors i edi-
tors. L’entrada al recinte serà 
gratuïta.

Torna la Roda 
d’Espectacles Infantils 
amb una obra sobre 
poemes de Joana Raspall
Granollers

La Roda d’Espectacles 
Infantils que organitza 
l’Associació Cultural de 
Granollers torna aquest 
cap de setmana després del 
parèntesi de Nadal amb un 
espectacle sobre poemes de 
Joana Raspall, desapareguda 
recentment i de la qual es va 
celebrar durant el 2013 l’Any 
Joana Raspall. Diumenge a 
2/4 de 6 de la tarda, a la Casa 
de Cultura Sant Francesc, es 
representarà l’obra Amunt 
i avall amb Joana Raspall, a 
càrrec de la companyia L’Es-
tenedor Teatre. El muntatge 
és una passejada entre els 
poemes de l’autora, i una 
trobada amb un munt de 
personatges i escenaris més 
imaginaris que reals.

Xerrada a L’Espolsada 
sobre l’edició i la 
traducció de Munro

Les Franqueses del Vallès

La llibreria L’Espolsada de 
les Franqueses ha organitzat 
per a aquest divendres a les 
8 del vespre la xerrada “L’ex-
periència d’editar i traduir 
al català Alice Munro, Premi 
Nobel de Literatura 2013”. 
Hi participaran l’editora  
Maria Bohigas i la traductora 
Dolors Udina, que ha traduït 
els llibres Estimada vida, 
Massa felicitat i Odi, amistat, 
festeig, amor, matrimoni.

Concert de Sin City  
a Sant Feliu
Sant Feliu de Codines

Sin City, que versiona temes 
d’AC/DC, actuarà divendres 
a 2/4 d’11 del vespre al Cen-
tre Cívic en un concert orga-
nitzat per In Civic Zone.
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Rafel Nadal, a la dreta, va participar en la presentació al costat de l’alcalde Josep Monràs i d’Oriol Fort, del CEM

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

El número 29 de la revista 
Notes ja és el carrer. Coin-
cidint amb la diada de Sant 
Vicenç, aquest dimecres es 
va presentar a Mollet amb 
la presència del periodista i 
escriptor Rafel Nadal, autor 
de llibres com Quan érem 
feliços o Quan en dèiem xam·
pany. La memòria, que ell 
ha utilitzat precisament a 
l’hora descriure el dos dar-
rers llibres, va ser centrar la 
seva exposició. L’acte també 
va servir per constatar que 
la publicació que impulsa el 
Centre d’Estudis Molletans 

és un referent a la zona del 
Baix Vallès. El darrer número 
dedica el monogràfic a L’art 
al carrer a Mollet, i altres 
articles com I amb ell vam 
heretar l’esperança (10 anys 
sense Miquel Martí i Pol) de 
Montserrat Tura, o Eines i 
estris de la vida rural. Col·
lecció Baldiri Ros. Can Pacià, 
de Glòria Arimon i Monster-
rat Pocurull. 

A més de trobar-se en 
biblioteques, arxius, centres 
d’estudis, entitats i particu-
lars d’arreu dels territoris de 
parla catalana, des del 2006 
la publicació també es pot 
consultar o descarregar en 
format pdf i de manera gra-

tuïta en la seva versió digital. 
L’any passat, el Notes digi-

tal va rebre més de 4.000 
consultes i descàrregues, 
tant des dels territoris de 
parla catalana com de l’Estat 
espanyol, Regne Unit, Ale-
manya i Dinamarca.

Els tres articles més con-
sultats van ser Els riscos 
naturals. Quins poden afectar 
a Mollet del Vallès, dels geò-
legs Jordi Bertran i Mercè 
Tarragó; De poble agrícola a 
ciutat industrial: els inicis de 
la industrialització a Mollet 
del Vallès, de Jordi Planas, i 
Les caves Gomà de Mollet del 
Vallès, de la periodista Glòria 
Arimon.

Xavier Rull 
presenta a Mollet 
el curt ‘Grieta en 
la oscuridad’

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

El director Xavier Rull 
estrenarà aquest dissabte 
a Mollet el curtmetratge 
Grieta en la oscuridad, des-
prés d’haver-se projectat per 
festivals d’arreu del món. 
L’estrena a la ciutat vallesa-
na es farà a les 8 del vespre 
al Teatre Municipal de Can 
Gomà dins els actes de la 
festa major de Sant Vicenç. 
Precisament, el director 
molletà va rodar el curt 
l’abril de 2012 a diferents 
localitzacions de Mollet 
com la Casa del Pintor Joan 
Abelló, que té un paper clau 
a la trama, el Centre Cívic 
La Marineta i La Teneria. Al 
final de la projecció del curt 
els assistents podran parti-
cipar en un col·loqui i torn 
de preguntes amb la presèn-
cia d’alguns dels membres 
de l’equip, moderat per la 
revista digital TerrorWee·
kend.

Des de la seva estrena el 
febrer del 2013, Grieta en la 
oscuridad ha estat en més 
d’una quarantena de festi-
vals de cinema d’Europa, 
Àsia i Amèrica, i ha rebut 
diversos premis. Al Festival 
de Cinema de Cannes va 
participar en la prestigiosa 
secció Short film corner. Els 
protagonistes del film són 
Riger Berruezo, Ferran Rañé 
i Jordi Cadellans.

Segona nit de 
Tastautors a Cardedeu 
amb Isaac Ulam i 
‘Gràcies, Ovidi!’
Cardedeu

El cicle Tastautors continu-
arà aquest divendres amb 
un doble concert amb Isaac 
Ulam i Gràcies, Ovidi!. En 
aquest espectacle hi parti-
cipen Arturo Gaya, ànima 
de Quico El Cèlio, el Noi i el 
Mut de Ferreries, acompa-
nyat del guitarrista Paco Pri-
eto i del contrabaixista Kike 
Pellicer. Junts reviuran les 
cançons d’Ovidi Montllor en 
un concert que li ret home-
natge, amb frescor i amb la 
força d’un repertori neces-
sari i ple d’emoció. La nit es 
completarà amb Isaac Ulam, 
que presenta una proposta 
nova al cicle. El darrer disc, 
Temple d’aigua i llum es basa 
en sons tradicionals com la 
jota o l’havanera. Les portes 
de la sala Sarau obriran a les 
10 del vespre, i mitja hora 
després començarà l’espec-
tacle.

Flipy porta el seu 
xou d’humor i màgia 
a Can Palots de 
Canovelles
Canovelles

El còmic, actor, monologuis-
ta, guionista i productor 
Flipy presenta el seu xou 
d’humor i màgia aquest 
dissabte a les 9 del ves-
pre al Teatre Auditori de 
Can Palots de Canovelles. 
Famós pel seu personatge 
d’El Científico Loco, del 
programa de televisió El 
Hormiguero, Flipy ha sabut 
convertir l’humor absurd 
en el seu segell d’identitat. 
És un dels humoristes més 
aclamats i de més èxit dels 
últims anys, que ha pujat als 
escenaris de tota la geogra-
fia estatal, i també d’Amèri-
ca. Paramount Comedy li va 
donar la primera oportunitat 
i ell va saber aprofitar-la 
convertint-se en una de les 
cares més conegudes del 
canal. El 2001 va ser escollit 
el millor còmic de l’any pels 
seus espectadors.

La revista ‘Notes’ dedica un monogràfic a l’art al carrer a Mollet

Un referent 29 números després


