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Anna Bellvehí i Jordi Aligué, al nou espai de 300 metres quadrats que acaben de posar en marxa al barri del Poble Sec

Cardedeu

T.T.

L’Estudi d’Art Jordi Aligué-
Anna Bellvehí de Cardedeu 
s’ha reconvertit en un nou 
espai que, sota el nom de 
L’Estació És Allà, pretén 
esdevenir un centre d’art 
i ensenyament artístic al 
municipi. El nou local, 
de 300 metres quadrats, 
està situat a l’avinguda 
Catalunya, al barri del Poble 
Sec. “Em feia molta il·lusió 

de tenir un espai per poder 
tirar endavant un projecte 
cultural important, al vol-
tant de les arts i les lletres, 
amb un nom que homenatja 
J. V. Foix”, comenta l’artista.

Així, a més d’impartir clas-
ses de pintura, dibuix i gra-
vat, Aligué aprofitarà el nou 
espai per muntar-hi exposi-
cions d’art contemporani de 
diferents llenguatges (pin-
tura, escultura, fotografia, 
videoart, instal·lacions...), 
tant d’artistes consolidats 

com d’emergents. “Volem 
que sigui una mirada ober-
ta a l’art. Com que portem 
també el centre d’art de 
Vallgrassa, ens dóna la pos-
sibilitat de portar aquí els 
artistes que exposin allà”, 
destaca Aligué. A més d’ex-
posicions, al nou espai s’hi 
faran també presentacions 
de llibres, conferències i 
recitals de poesia. “En defi-
nitiva, vol ser un espai d’art 
i cultura obert a tots els 
ciutadans tant del poble com 

de fora”.
Aquestes activitats es 

faran en un espai amb un 
caràcter marcadament 
industrial, molt unitari i 
obert en el qual des de la 
sala d’exposicions es pot 
veure el taller.

La inauguració de L’Esta-
ció És Allà es farà aquest dis-
sabte a les 6 de la tarda amb 
una exposició de fotografies 
de Jordi Aligué. A més, actu-
aran els músics Arturo Blas-
co i Xavier Fort.

L’Estació És Allà s’inaugurarà aquest dissabte amb una mostra fotogràfica d’Aligué

Jordi Aligué obre un nou espai a 
Cardedeu dedicat a l’art i les lletres

El músic de Sant Celoni ha publicat aquesta setmana el disc ‘La lluminosa’

Mau Boada proposa un nou viatge
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El músic Mau Boada, de Sant Celoni

Quatre per Quatre 
tanca a Parets les 
representacions d’‘El 
cafè de la Marina’
Parets del Vallès

La companyia Quatre per 
Quatre, de Granollers, farà 
aquest diumenge a Parets la 
darrera representació d’El 
cafè de la Marina, una adap-
tació feta per Frederic Roda 
d’aquest clàssic de Josep 
Maria de Sagarra. L’obra 
es va estrenar el maig de 
2012 al Teatre Auditori de 
Granollers coincidint amb 
el seu trentè aniversari. La 
representació es farà a 2/4 
de 7 de la tarda al Teatre Can 
Rajoler.

Concert de l’organista 
Alberto Sáez Puente 
a Granollers

Granollers

L’organista Alberto Sáez 
Puente, de Miranda de 
Ebro, protagonitzarà el nou 
concert de la temporada de 
Música Sacra de Granollers, 
que es farà diumenge a les 6 
de la tarda a la parròquia de 
Sant Esteve. En aquesta actu-
ació es farà un repàs als 300 
anys d’esplendor organístic 
a Euskal Herria, a través de 
peces com Tríptico del Buen 
Pastor, de Tomás Garbizu; 
Marcha fúnebre para gran 
órganp, de Felipe Gorriti, o 
Fantasía, de Bernardo Gabi-
ola. També interpretaran la 
Piccola Suite Catalana, de 
Valentí Miserach.

Un monòleg de 
Beckett al Teatre 
de Ponent

Granollers

Víctor Álvaro, un dels grans 
actors i directors joves del 
panorama actual, interpreta-
rà aquest cap de setmana al 
Teatre de Ponent el monòleg 
Krapp, de Samuel Beckett. 
Krapp és un home solitari 
que va decidir prescindir del 
món social però que no té 
prou valor per abandonar el 
món terrenal. Es passa les 
hores rememorant i jutjant 
els seus pecats de joventut 
des de la decadència de qui 
esgota els darrers moments 
d’existència.

Concert solidari 
a Parets
Parets del Vallès

El teatre Can Rajoler de 
Parets del Vallès acollirà 
aquest dissabte a les 9 del 
vespre un concert solidari 
per a Mans Unides amb 
el grup Estoc de Veus, de 
Mollet, que presentarà 
Musicals en concert. El preu 
de l’entrada és de 6 euros i 
1 euro per als menors de 12 
anys.

Sant Celoni

EL 9 NOU

El nou disc del celoní Mau 
Boada, àlies Esperit!, ja és 
al carrer. Dimarts va sortir 
La lluminosa, un treball ple-
nament groove i psicodèlic, 
format per 14 temes en què 
cadascun és un món en si 
mateix, un món diferent dels 
altres. Tots són peces claus 
d’aquest gran puzle que és La 
lluminosa.

Mau Boada, considerat 
un home-orquestra que es 
guia només per la intuïció, 
li agrada viatjar pel món, 
tocar amb tothom i tocar-ho 
tot a la vegada. Des del disc 
anterior, Endavant continu, 
ha fet més de cent concerts, 
passant per festivals com 

Primavera Sound o Sónar, 
i fent de teloner d’artistes 
com Tortoise, Daniel Johns-
ton o The Ex. Anteriorment 
també va compartir aven-
tura amb Les Aus, Zeidún o 
amb amics com Joan Colomo 
i El Petit de Cal  Eril, amb el 
qual va compartir la recorda-
da Gira santa.

Mau Boada presentarà 
el nou treball en diversos 
concerts que el portaran a 
principis d’abril a actuar al 
Hall de París, a Mossaix, però 
també a l’Space Cadett de 
Madrid, a La Casa de Arriba 
de Vigo, a Porto o a La Lata 
de Zinc d’Oviedo. Aquest 
divendres actua a la Casa 
Orlandai de Batcelona, i el 28 
de febrer serà a La Clau de 
Sant Celoni.


