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El cicle de 
concerts a Sanata 
porta The 
Ripieno Consort

Llinars del Vallès

J.B.M.

L’església de Sant Joan de 
Sanata, a Llinars del Vallès, 
acollirà aquest diumenge a 
les 12 del migdia el concert 
de The Ripieno Consort, 
que interpretarà Les quatre 
estacions de Vivaldi. El 
concert està inclòs al cicle de 
Sanata, que arriba a la 16a 
edició, i que van començar 
el 1999 Maria Lluïsa Cortés, 
Jacint Tudó i Elvira Rey. La 
bona acústica de l’església 
de Sanata la fa un lloc ideal 
per acollir-hi actuacions 
musicals.

L’església s’havia anat 
deteriorant amb el temps, 
però gràcies a l’empenta i 
treball d’un grup de veïnes 
de Sanata es va poder res-
taurar. Hi ha alguna veïna 
que fa més de 40 anys que es 
dedica al manteniment de 
l’edifici. Fa uns anys la situ-
ació de l’estructura de l’edi-
fici, amb moltes esquerdes, 
va fer necessària una urgent 
però costosa actuació. No hi 
havia diners i això va por-
tar aquell grup de veïnes a 
organitzar la festa major i 
destinar tot el que es reco-
llia a costejar les obres de 
rehabilitació i manteniment 
de l’edifici. 

Cada agost, la festa major 
servia per aplegar veïns de 
Sanata, alguns dels quals 
ja no hi vivien, i també per 
recollir diners per anar fent 
les obres que necessitava 
l’edifici. A més, també va 
tenir la col·laboració de tot 
el veïnat de la parròquia 
que, amb les seves aporta-
cions, van fer possibles les 
obres. 

Ara, aquestes veïnes, 
que van ser les ànimes de 
la festa major i van dedi-
car moltes hores a recollir 
els diners anant a visitar 
les masies del veïnat per 
restaurar l’edifici, encara 
s’encarreguen del seu man-
teniment, de la neteja i de 
deixar-lo a punt per a les 
misses i els concerts. Una 
de les actuals organitzado-
res del cicle de concerts, 
Teresa Coma, també destaca 
el treball “d’aquestes veïnes 
de Sanata, que vetllen per-
què l’església estigui sem-
pre a punt per als concerts”. 
El públic que hi assisteix 
pot fer una aportació econò-
mica, totalment voluntària, 
que es destina íntegrament 
al manteniment dels con-
certs i a pagar una part de 
l’electricitat que gasta, però 
no a les obres de rehabilita-
ció de l’edifici.

El festival presenta propostes en diferents escenaris fins a finals de maig

Un recital de poemes d’Espriu obre 
la Primavera Poètica a la Garriga

E.
M

.

La companyia Pristins Fivallers serà una de les participants al Festival

La Garriga

EL 9 NOU

El recital Espriu, un poema, 
una imatge, una música obri-
rà aquest dissabte una nova 
edició del Festival Primavera 
Poètica de la Garriga que, 
fins al 31 de maig, presen-
ta diferents propostes al 
voltant dels versos en esce-
naris tan diversos com Can 
Raspall, la Fundació Maurí, 
la Fundació Fornells-Pla i 
Conxa Sisquella, el Bar del 
Teatre, Can Barbey i el barri 
de les Roques. 

La lectura poètica, que 
es farà a les 7 de la tarda a 
la Fundació Fornells-Pla i 
Conxa Sisquella, anirà a càr-
rec de l’actriu garriguenca 
Glòria Font i del músic Jofre 
Dodero, i servirà per tancar 
l’exposició “Espriu, un poe-
ma, una imatge”, de les artis-
tes Neus Aller i Laura Roca. 
Els textos escollits s’han 
inspirat en l’obra plàstica 
exposada i busquen apro-
par-se a la poètica de l’autor 
d’Arenys.

El Festival continuarà 
el primer cap de setma-
na de maig amb actes tan 
diversos com el cercatas-
ques poètic pels carrers 
del municipi amb Rase 
Mellowmane, Roger Pelàez, 

Amat Baró i Guim Valls, o 
la xerrada amb els poetes 
Manel Rodríguez-Castelló 
i Begonya Mezquita, que 
parlaran sobre “L’estat de 
la llengua i la cultura al 
País Valencià”. Els mateixos 
poetes protagonitzaran un 
vermut poètic l’endemà 
diumenge. Un segon ver-
mut poètic es farà l’11 de 
maig amb Misael Alerm i 
Gabriel Ventura.

D’altra banda, el poeta 
i traductor Jaume C. Pons 
Alorda presentarà el llibre 
Fulles d’herba, de Walt Whit-
man, el dissabte 10 de maig. 

Altres noms propis del 
festival seran Enric Casas-
ses, que oferirà un recital el 
17 de maig; Aina Huguet i 
Daniel Pitarch, que llegiran 
i musicaran Joan Vinyoli en 
l’espectacle Cremades d’últim 
grau, el 24 de maig; Josep 

Pedrals, amb Poesia al riu, el 
25 de maig, o la companyia 
Pristins Fivallers, que el diu-
menge 18 de maig represen-
tarà Match Ball Sindreu, en 
el desè aniversari de l’obra i 
també del Festival.

La cloenda serà el 31 de 
maig a l’Auditori de l’Escola 
Municipal de Música, amb 
un sopar de fi de festa i la 
presència d’Andreu Subirats 
i Diego Burlán. 

La traducció 
en anglès d’‘Els 
sots feréstecs’ es 
presenta a Figaró
Figaró

La traducció en anglès d’Els 
sots feréstecs, de Raimon 
Casellas, amb el títol Dark 
Vales es presenta aquest 
dissabte a les 7 de la tarda 
a la sala del Nou Casino de 
Figaró, població on té lloc la 
trama del llibre. L’obra, com 
va publicar EL 9 NOU l’11 
d’abril, ha estat traduïda per 
Alan Yates i editada per Eva 
Bosch, de Figaró i resident a 
Londres. Bosch participarà 
en la presentació del llibre, 
al costat de Jordi Marrugat i 
Maria Campillo, de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, 
i Josep Lluís González, de The 
British School i Barcelona. Els 
sots feréstecs es va començar 
a publicar al diari La Veu de 
Catalunya com a narracions 
independents, tot i que des-
prés va prendre unitat temà-
tica amb la publicació del 
1901. Ha estat considerada la 
novel·la que inicia la narrati-
va moderna en català.

Concert per a 
nadons, diumenge 
al Teatre Auditori 
de Granollers
Granollers

El Teatre Auditori de 
Granollers acollirà aquest 
diumenge, en tres sessions a 
2/4 d’11 del matí, a les 12 del 
migdia i a les 5 de la tarda, un 
espectacle adreçat a nadons 
i infants de 0 a 3 anys. No es 
tracta de teatre musical, ni 
d’una història o un conte, 
sinó d’una proposta que busca 
el gaudi de la música compar-
tida entre nadons i intèrprets, 
pares, mares i germans, avis i 
amics, a partir d’una idea del 
músic i pedagog portuguès 
Paulo Lameiro. Cada concert 
esdevé una experiència d’in-
tercanvi i complicitat on el 
descobriment de la música 
i el silenci creen moments 
intensos i sorprenents. En 
aquest projecte es busca una 
experiència de proximitat, 
una vivència de la música en 
què no hi ha intermediaris, ni 
butaques ni escenaris. Així, el 
públic es posa al voltant dels 
intèrprets.

Torna la representació 
de ‘Catalunya, 
princesa meva’ a Lliçà 
d’Amunt
Lliçà d’Amunt

L’espectacle itinerant 
Catalunya, princesa meva es 
torna a representar aquest 
dissabte a les 7 de la tarda a 
Lliçà d’Amunt dins els actes 
de Sant Jordi. És una obra 
de teatre al carrer sobre la 
llegenda de Sant Jordi que 
es va estrenar l’any passat, 
escrita per gent del municipi 
i interpretada per més de 150 
persones i entitats del poble.  
En el muntatge, algunes enti-
tats locals s’enfronten al drac 
elaborat pels nens i nenes de 
les escoles del poble en dife-
rents escenaris decorats per 
la Comissió de Festes i sono-
ritzats per la Bandeltenes. 
L’espectacle és itinerant i va 
des de la plaça de l’Església 
fins a l’esplanada dels pisos 
de l’Aliança, on la colla de 
Diables de Lliçà s’encarrega 
de cremar el drac. Aquest 
any hi ha canvis en el recor-
regut per donar cabuda a tot 
el públic assistent.

Catalunya 
ballarà en 
homenatge a 
Joan Serra
Granollers

El Departament de Cul-
tura i l’Associació de Pro-
fessionals de la Dansa de 
Catalunya (APdC) se sumen 
a la celebració del Dia Inter-
nacional de la Dansa amb 
l’organització d’una acció 
ballada participativa arreu 
del territori català en home-
natge al ballarí i mestre de 
dansa tradicional catalana 
Joan Serra, que va viure a 
Palautordera. Aquesta acció 
multitudinària de dansa es 
farà el diumenge a partir de 
la 1 del migdia a la plaça de 
la Constitució de Girona; el 
dia 29 d’abril a les 6 i a 2/4 
de 7 de la tarda a la plaça de 
la Catedral de Barcelona; 
el mateix dia i a la mateixa 
hora a la plaça de Sant Joan 
de Lleida, i el mateix dia a 
les 6 de la tarda a la plaça del 
Mercadal de Reus. Una de les 
coreografies que es ballarà és 
de Joan Serra, desaparegut 
recentment.   


