
Els premiats al concurs de teatre de Caldes amb representants de l’organització i de l’ajuntament

El grup d’Osona s’emporta 13 dels 26 guardons amb l’obra ‘Maria Rosa’

Pierrot Teatre, de Centelles, 
guanya el Taca’m de Caldes
Caldes de Montbui

EL 9 NOU

El grup Pierrot Teatre, de 
Centelles, ha estat el gua·
nyador de la 26a edició del 
concurs de teatre amateur 
Taca’m, de Caldes, orga·
nitzat pel Centre Ateneu 
Democràtic i Progressista. 
El veredicte i l’entrega de 
premis es va fer públic dis·
sabte al vespre en el decurs 
d’un sopar a la Sala Noble de 
Can Rius, al qual hi va assis·
tir un centenar de persones, 
entre públic i membres dels 
grups.

El grup osonenc, que ja 

havia participat en altres 
edicions del concurs, es va 
emportar 13 dels 26 guar·
dons per l’obra Maria Rosa, 
d’Àngel Guimerà: millor 
interpretació masculina, 
millor interpretació secun·
dària femenina, direcció 
escènica, millor obra i pri·
mer premi també del jurat 
popular, a banda d’altres 
premis de caràcter tècnic, 
com millor vestuari, pre·
sentació escènica, i millor 
maquillatge i perruqueria.

Un altre dels grups més 
premiats va ser Teatrean·
dreu de Sant Andreu de la 
Barca per l’obra Sexes, de 

Xavier Bertran, i també el 
grup valencià Stress de Qua·
tre, per Sobra el griego.

COOPERACIÓ EN EL MÓN 
TEATRAL

En els parlaments, el pre·
sident del Centre Ateneu 
Democràtic i Progressista, 
Jaume Pieres, va fer refe·
rència als fets de Can Vies i 
al cas Palau com a exemples 
d’agressió al fet col·lectiu,  
mentre que Josep Rafecas, 
president de la Federació de 
Grups de Teatre Amateur 
de Catalunya, va reflexionar 
sobre la cooperació que, 

inevitablement, es produeix 
en el món teatral. L’alcalde 
Jordi Solé va agrair al Centre 
l’organització del concurs, 
mentre destacava la seva 
tasca organitzativa i dina·
mitzadora, no només pel fet 
teatral sinó per les activitats 
engegades. 

Amb l’entrega de premis 
de dissabte es va tancar la 
26a edició del Taca’m, en 
què hi van prendre part vuit 
grups, i va tenir l’assistèn·
cia d’uns 700 espectadors. 
El concurs obrirà una nova 
convocatòria la propera tar·
dor amb la publicació de les 
bases.

Els protagonistes seran Resnais, Chytilová, Gandolfini i Seymour Hoffman

El Cineclub de l’AC recorda actors 
i directors morts en un nou cicle

Granollers

EL 9 NOU

Coincidint amb el final de 
les  seves sessions habituals, 
el Cineclub de l’Associa·
ció Cultural ha organitzat 
el cicle “Recordant...”, en 
homenatge a algunes de 
les persones vinculades al 
cinema que han mort al llarg 
de l’any. Dins aquest cicle, 
el Cineclub recordarà els 
directors Alain Resnais i 
Vera Chytilová, i els actors 
James Galdolfini i Philip 
Seymour Hoffman. Totes les 
projeccions es faran al Cen·
tre Cultural.

El cicle s’inaugurarà 
aquest dijous a les 8 del 
vespre amb la projecció d’El 
año pasado en Marienbad 

(1961), d’Alain Resnais, un 
dels fundadors de la Nou·
velle Vague. En aquest film, 
un estrany intenta persuadir 
una dona casada perquè 
abandoni el seu marit i s’es·
capi amb ell. Es basa en la 
promesa que ella li va fer 
l’any anterior a Marienbad, 
però la dona no sembla 
recordar aquella trobada.

El dijous 12 de juny es 
projectarà Las margaritas, 
dirigida per Vera Chytilová 
en versió original txeca sub·
titulada, i protagonitzada 
per dues noies joves que 
comencen a ser dolentes 
amb el seu entorn, ja que un 
dia arriben a la conclusió 
que si en aquest món tot 
està corromput, elles també 
ho estan.

L’actor James Gandolfini 
serà recordat el divendres 
13 i el diumenge 15 de juny, 
amb la projecció de la pel·
lícula Sobran las palabras, 
de Nicole Holofcener, en 
versió original anglesa 
subtitulada. Les sessions es 
faran divendres a les 7 de la 
tarda i a les 10 del vespre, i 
diumenge a les 7 de la tar·
da. 

L’última sessió del cicle, 
el dijous 19 de juny, servirà 
per recordar l’actor Philip 
Seymour Hoffman, amb 
la projecció de Happiness 
(1998) de Todd Solondzen, 
una pel·lícula en versió ori·
ginal anglesa subtitulada, 
plena d’ironia i crítica sobre 
els membres d’una família 
d’un suburbi de Nova Jersey.

El músic 
holandès 
Maarten Swaan, 
a Can 60
Granollers

El músic holandès Maarten 
Swaan, un dels fundadors de 
la popular banda holandesa·
americana Melou, actuarà 
aquest dijous a 2/4 de 10 del 
vespre al bar restaurant Can 
60 de Granollers. Swaan, ara 
resident a Barcelona, està 
aconseguint fer·se un lloc 
dins l’escena catalana amb 
les seves cançons, molt ins·
pirades i elegants. El concert 
que oferirà a Can 60 serà en 
format acústic i presentarà 
els nous temes, al mateix 
temps que farà un repàs a 
la seva brillant trajectòria 
musical. Després d’enregis·
trar nombrosos treballs amb 
diversos artistes va decidir 
crear les seves pròpies can·
çons i publicar diferents EP 
i LP. Ha firmat dos discos de 
llarga durada, el darrer dels 
quals titulat Voices (2013).

Magnífica 
cloenda musical

Granollers

Montserrat Rius

Amb el concert de diumen·
ge el Teatre·Auditori de 
Granollers s’acomiadava fins a 
la propera temporada. El Cor 
del Gran Teatre del Liceu diri·
git amb gest ample i precís per 
José Luis Basso, s’acompanya·
va al piano per Vanessa García, 
que va fer una interpretació 
molt lluminosa i reeixida. 

No es pot negar que és 
un gran cor, acompanyat 
de grans solistes. D’entre 
ells van destacar el tenor 
Aitam Hernández, que va fer 
embadalir el públic amb la 
interpretació d’“Ah! Lève·toi 
soleil” de Roméo et Juliette 
de Gounod; o l’excel·lent 
interpretació del baix Dimi·
tar Darlev a “Le veau d’or” 
de Faust, del mateix compo·
sitor. En les veus femenines 
va destacar la interpretació 
de la mezzosoprano Marta 
Polo en l’“Havanera” de Car-
men de Bizet i les sopranos 
Raquel Lucena a l’ària “Casta 
Diva” de la Norma de Bellini; 
Àngels Padró a “Barcarola” 
de Contes de Hoffmann d’Of·
fenbach; i Maria Such en la 
“Sardana del Vallespir”. 

Al marge de peces operís·
tiques, al programa es van 
incloure dues peces de sarsue·
la, Doña Francisquita, d’Ama·
deo Vives i Cançó d’amor i de 
guerra. L’entranyable i preci-
osa peça Marinada d’A. Pérez-
Moya va tancar el programa.  
Tres bisos i el públic aplaudia 
delerós sense ganes de mar·
xar. En els bisos, no podien 
faltar dues obres de Verdi del 
qual no s’havia interpretat res, 
“Il pensiero” de Nabucco i el 
“Brindis” de La Traviata

‘L’òpera des del cor’, amb el 
Cor del Gran Teatre del Liceu. 
Teatre Auditori de Granollers. 
Diumenge 1 de juny a les 7 de 
la tarda.

CRÍTICA DE MÚSICA

Jordi Pagès exposa a 
la llibreria La Calders 
de Barcelona

Granollers

Jordi Pagès presenta fins 
al 22 de juny l’exposició 
“Pintures i collage(s). Tot 
és ara i res. A Joan Vinyoli” 
a la llibreria La Calders de 
Barcelona. La inauguració es 
va fer aquest diumenge amb 
la lectura de poemes de Joan 
Vinyoli que va anar a càrrec 
del poeta Enric Casasses, i la 
presentació a càrrec del crític 
d’art Manel Clot. L’exposició 
s’inclou dins els actes de 
l’Any Vinyoli.

Dilluns, 2 de juny de 2014
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