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CULTURA 30 NOU9EL

El programa inclou ‘Òpera amb tu’ i ‘La gran duquesa de Gerolstein’

El Teatre de Ponent s’omple 
d’òpera durant dos caps de setmana

El primer muntatge d’aquest cicle serà ‘Òpera amb tu’

Granollers

EL 9 NOU

El Teatre de Ponent de 
Granollers s’ha proposat 
acostar l’òpera, en muntat-
ges de petit format, durant 
els propers dos caps de set-
mana. Aquest dissabte i diu-
menge es presentarà Òpera 
amb tu, de Silvia Borges, 
un espectacle que va néixer 
del desig d’apropar la lírica 
al públic deslliurant-la del 
clixé de ser un gènere elitis-
ta. Es tracta d’un espectacle 
líric interactiu d’iniciació a 
l’òpera.

Per això disposa d’ele-
ments com màscares i espa-
ses per recolzar de forma 
lúdica la creativitat dels 
participants guiats i acom-
panyats permanentment. 
Borges, que també ha dirigit 
el muntatge, és una de les 
intèrprets al costat de Don-
na Reinhard i Alex Moran-
dini. Les representacions es 
faran aquest dissabte a les 9 
del vespre i diumenge a les 
7 de la tarda.

El cap de setmana següent 
serà el torn de l’òpera bufa 
La gran duquesa de Gerols-
tein, de Jacques Offenbach, 
a càrrec de la companyia 

Bratislava, amb la direcció 
general de Víctor Álvaro 
i la direcció musical de 
Ferran Martínez. L’opereta 
que presenten és una obra 
poc coneguda d’Offenbach 
que mai s’ha representat en 
català. Per això, la compa-
nyia va pensar que tenien 
una gran oportunitat de 
donar a conèixer un materi-
al d’una gran qualitat musi-
cal i amb un gran potencial 
còmic.

Segons els seus membres, 
és “una obra atemporal que 
utilitza la música i l’hu-
mor per fer una crítica al 
poder polític i militar i que 
demostra que les relacions 
de poder desproporcionat 
succeeixen en totes les 
èpoques”. Els arranjaments 
musicals són de Ferran 
Martínez, que també és el 
director musical i el pianis-
ta.

La Companyia Bratislava 
va sorgir d’un taller d’in-
terpretació durant el curs 
2010/2011 a l’ESAD (Escola 
Superior d’Art Dramàtic 
de l’Institut del Teatre de 
Barcelona). Aquest taller 
era una adaptació musical 
de Casta Diva d’El Musical 
Més Petit.

Jornada de 
dansa al carrer, a 
Granollers

Granollers

Amb motiu de la celebració 
del Dia Internacional de la 
Dansa, el Teatre Auditori 
de Granollers ha organitzat 
una jornada de dansa al 
carrer per a aquest dissabte 
a partir de 2/4 de 6 de la 
tarda a la plaça de l’Església, 
amb la col·laboració de les 
escoles de dansa de la ciu-
tat. L’objectiu és acostar la 
dansa al públic i difondre els 
diferents estils que integren 
aquesta art escènica, a partir 
de demostracions de dansa 
tradicional, contemporània o 
flamenc, entre d’altres. 

La Mostra d’Arts 
Escèniques de les 
Franqueses es tanca 
amb ‘Iaia!!!’
Les Franqueses del Vallès

La VIII Mostra d’Arts Escèni-
ques Festival dels Amateurs 
de les Franqueses es tancarà  
aquest dissabte amb la repre-
sentació de l’obra Iaia!!!, pro-
tagonitzada per Montserrat 
Carulla i amb la qual s’aco-
miada dels escenaris. Un cop 
acabi l’actuació s’entregaran 
els premis als grups de teatre 
que han participat en la mos-
tra, organitzada pel Patronat 
Municipal de Cultura, Edu-
cació, Infància i Joventut. 
La representació començarà 
a les 9 del vespre al Teatre 
Auditori de Bellavista.

La Troba Kung-Fú 
i Els Catarres, al 
Concert de l’Estelada

La Garriga

La Troba Kung-Fú, de la 
Garriga, i Els Catarres, 
d’Aiguafreda, participen a 
l’11è Concert de l’Estelada 
que se celebra aquest dissab-
te a Vilanova de Bellpuig. Els 
dos grups vallesans seran dos 
dels caps de cartell al costat 
de Mishima i Brams. El car-
tell es completarà amb Xeic! 
i Jordi Montañez. En total 
seran 12 hores de música 
catalana barrejada amb la rei-
vindicació i la festa. La Troba 
Kung-Fú tornarà a actuar en 
aquest concert després d’ha-
ver-ho fet el 2011. 

Espectacle de poesia, 
música i vídeo a 
L’Estació És Allà...

Cardedeu

L’Estació És Allà...., de 
Cardedeu, acollirà aquest 
dissabte a les 7 de la tarda 
l’espectacle de poesia, músi-
ca i vídeo Desbrossàrium, 
amb Carles Hac Mor, Ester 
Xargay i Miquel Ànfel 
Marín.

Sant Celoni

EL 9 NOU

El grup Rebrot Teatre, de 
Sant Celoni, presenta aquest 
cap de setmana a l’Ateneu 
el musical La increïble his-
tòria de Peter Pan, amb text 
d’Arnau Solsona i música 
d’Els Catarres, d’Aiguafreda, 
i del músic Joan Colomo, de 
Sant Celoni, entre d’altres. 
El muntatge es dirigeix no 
només als més petits sinó a 
totes les persones que desit-
gin sentir l’emoció d’una 
aventura màgica.

Helena Novell, presidenta 
de Rebrot Teatre, assegura 
que és el musical al qual 
han destinat més recursos, 
i ha superat els de The Full 
Monty, el qual va tenir molt 
èxit i molta repercussió. En 
aquesta ocasió, la companyia 
de Sant Celoni ha tornat a 
apostar per un espectacle 
en què es fusiona text, cant 

i coreografia, incloent-hi 
body percussion, una tècnica 
innovadora en què s’utilitza 
el propi cos com a instru-
ment de percussió. A més, 
inclou tècniques de vol amb 
la companyia Accialt Flying 
Effects.

El grup aposta 
per un espectacle 
amb text, cant i 
coreografia

Aquest nou projecte és 
fruit de la llarga trajectòria 
del grup i de la seva expe-
riència adquirida. Això ha 
permès que l’entitat creixés 
i adquirís més coneixement 
per desenvolupar projectes 
tècnicament més complexos 
des del punt de vista tècnic, i 
el treball de diverses discipli-
nes. També ha estat un repte 
produir l’espectacle perquè 

és la primera vegada que han 
hagut d’agafar gent molt 
jove per crear la història.

Eloi Gómez, de 19 anys i 
que fa el paper de Peter Pan, 
explica que aquesta estrena 
significa el seu debut com 
a artista en el seu primer 
musical. A partir de la seva 
participació en nombroses 
obres, Gómez ha accedit a 
estudiar un grau superior en 
art dramàtic, especialitzat 
en interpretació de teatre 
musical a l’Institut del Tea-
tre. 

Paula Vallejo, directora 
coreogràfica, reconeix que 
aquesta obra, que ha portat 
molta feina, li ha permès 
viure una etapa intensa de 
creixement. 

Les representacions es 
faran divendres a les 10 del 
vespre, dissabte a les 8 del 
vespre i diumenge a les 6 
de la tarda, a la sala gran de 
l’Ateneu.

El grup local presenta ‘La increïble història de Peter Pan’

Rebrot Teatre estrena el musical 
més ambiciós, a Sant Celoni

Batak, en acústic, 
a L’Olla de Roca 
Umbert

Granollers

Batak, en el seu format 
acústic, actuarà aquest 
dissabte a les 8 del vespre 
a L’Olla, el bar de Roca 
Umbert de Granollers. La 
formació acústica d’aquest 
grup granollerí està forma-
da per Mar Aumedes (veu), 
Pol Aumedes (acordió 
diatònic i acordina) i Jordi 
López (guitarra acústica i 
lap steel).

Josep M. Pou 
dirigeix ‘Los hijos de 
Kennedy’, al TAG

Granollers

Amb les entrades exhaurides 
arriba aquest dissabte a la 
sala gran del Teatre Audi-
tori de Granollers l’obra del 
director molletà Josep Maria 
Pou, Los hijos de Kennedy. 
L’obra té un repartiment de 
luxe amb Maribel Verdú, 
Emma Suárez, Ariadna Gil, 
Fernando Cayo i Álex García. 
L’obra és de l’escriptor texà 
Robert Patrick.


