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que no volen fer un teatre 
amateur, sinó realment 
formatiu. A cada classe hi 
hauria d’haver un mínim de 
vuit persones i el pla del curs 
s’adaptarà a les edats i a l’ex-
periència de cada grup. Serà 
sobretot al grup d’adults a 
qui s’ensenyarà tècniques 
concretes del teatre. 

Pel que fa als dos espais 
on es faran les classes, els 
professors asseguren que és 
un lloc proper a les escoles 
de Corró d’Avall i de Bella-
vista, així que facilitarà el 
desplaçament dels nens cap 
a l’escola de teatre. A més, 
Monells ressalta que és un 
espai molt adequat per al tea-
tre: “Està molt ben equipat, 
hi ha moltes aules per assa-
jar, escenaris...”.  

OBRES DE FREC A FREC

D’altra banda, Frec a Frec 
treballen paral·lelament en 
altres projectes i divendres 
presentaran dos espectacles a 
la Garriga: Els Rius de Babilò-
nia i Il·luminats. La primera 
obra es presentarà, a les 5 de 
la tarda, al teatre del munici-
pi, amb el grup de teatre Els 
Dofins, format per persones 
amb discapacitat psíquica i 
física. 

l·luminats es presentarà a 
la Garriga gràcies al micro-
mecenatge i és fruit d’una 
coproducció de teatre pro-
fessional entre Frec a Frec i 
Sense Drama. L’obra, que es 
representarà a les 6 de la tar-
da, tracta sobre la solitud i la 
incomunicació familiar amb 
clau d’humor.

D’esquerra a dreta, Beti Español, Albert Violar, Carme Vilar, Joan Monells, Lluís Pérez i Mireia Gatius

Les Franqueses

Júlia Hinojo

Les Franqueses tindrà a par-
tir d’octubre una escola de 
teatre que constarà de quatre 
grups dividits en funció de 
l’edat dels matriculats –de 
3 a 5 anys, de 6 a 8, de 9 a 
12, de 13 a 18 i un grup per 
a adults. El període d’ins-
cripcions s’obre el dia 14 de 
juliol. Les classes es faran al 
Centre Cultural de Bellavista 
i de Can Ganduxer, a Corró 
d’Avall, i els professors seran 
els membres de la compa-
nyia de teatre vallesana Frec 
a Frec, Joan Monells, de la 
Garriga, Beti Español, de 
l’Ametlla, i Carme Vilar, de 
Barcelona. Són tres actors, 
directors, dramaturgs i edu-
cadors amb una llarga experi-
ència artística i vital. 

Des de l’Ajuntament espe-
ren que el projecte qualli i 
que hi hagi suficient deman-
da “Fa temps que estem tre-
ballant per promoure el tea-
tre a les Franqueses, volem 
que sigui un fet més viu, més 
participatiu”, diu el tècnic de 
Cultura del municipi, Albert 
Argimon. Afegeix que l’opció 
de triar Frec a Frec com a 
companyia coordinadora és 

pel projecte “complet i parti-
cipatiu” que van presentar. 

Les classes començaran el 
13  d’octubre i acabaran el 
21 de juny. A final de curs es 
representarà una obra de tea-
tre, però per Frec a Frec això 
no serà el més important del 
curs. “Entenem el teatre com 
una eina de creixement per-

sonal, una manera de gene-
rar comunicació a partir d’un 
treball en equip, però tenint  
present l’individu”, explica 
Monells, destacant la impor-
tància del tracte personal.

Frec a Frec té l’objectiu 
de crear una escola de base 
que permeti que en un futur 
hi hagi grans actors de les 

Franqueses. “També volem 
formar grans espectadors de 
teatre, que valorin les obres 
i que tinguin una visió gene-
ral del teatre, que sàpiguen 
que no només són actors 
sobre l’escenari, sinó que va 
molt més enllà”, argumenta 
Monells. 

Els professors tenen clar 

El Cor Infantil Amics 
de la Unió va al 
festival de Peralada

Granollers

El Cor Infantil Amics de la 
Unió de Granollers, dirigit 
per Josep Vila i Jover, parti-
ciparà al Festival de Peralada 
el proper 16 d’agost. En 
aquest festival empordanès, 
hi presentaran públicament 
el disc Història de Catalunya, 
que inclou cançons amb 
artistes de renom com Lloll 
Bertran, Lluis Soler i Antoni 
Ros Marbà. Es tracta d’una 
reedició del disc que la dis-
cogràfica Edigsa va editar 
l’any 1971, amb les lletres 
composades per Jaume Picas, 
la música feta per Antoni 
Ros Marbà i les veus de 
Guillermina Motta, Toni 
Cruz, Josep M. Mainat, de 
la Trinca, i el Cor d’Escoles 
Virtèlia. La presentació del 
disc, que es va gravar als 
Estudis Moraleda de Llerona, 
s’emmarca dins els actes del 
Tricentenari i compta amb 
la col·laboració de l’Orques-
tra Simfònica de Barcelona 
i Nacional de Catalunya 
(OBC). El concert serà d’en-
trada gratuïta. 

L’exposició “La meva 
mitja” arriba a Olot 
Lliçà d’Amunt

El fotògraf de Lliçà d’Amunt 
Màrius Gómez presentarà 
aquest dissabte l’exposició 
“La meva mitja” a la XI 
Biennal Internacional Olot 
Fotografia 2014. Aquesta 
exposició ja es va presentar 
per primera vegada el febrer 
de l’any 2013 a l’Espai Gra-
lla de Granollers. Després 
es va veure també a la Sala 
Andreu Dameson de la Gar-
riga. 

Es presenta el llibre 
‘Descobrint Marata’, 
de Mercè Masjuan

Les Franqueses del Vallès

Mercè Masjuan, de Marata, 
presentarà el seu nou llibre 
Descobrint Marata, aquest 
dissabte a les 5 de la tarda. 
L’acte es farà al Centre Cul-
tural de Marata. La presenta-
ció anirà a càrrec de l’histo-
riador Joan B. Culla. També 
es parlarà de la portada d’Eva 
Arrizabalaga. L’acte es clourà 
l’acte amb el lliurament d’un 
exemplar als avis que li han 
permès escriure la història.

Unes 2.500 persones assisteixen al 
cinema a la fresca de Granollers

Granollers

La segona edició del Festival de Cinema a 
la Fresca de Granollers, Cinemafreshhh!, va 
acabar aquest dimarts amb la projecció de la 
pel·lícula “Bienvenidos al fin del mundo”, una 
comèdia i ciència-ficció dirigida per Edgar 
Wright. La pel·lícula es va projectar al Parc 
Torras Villà  i, malgrat que va ploure una 
mica, els assistents no van fallar a la darrera 

cita del festival. “En les cinc sessions hi han 
assistit unes 2.500 persones, estem contents 
perquè el festival ja està en una etapa de 
consolidació i cada vegada hi va més gent”, 
explica satisfet l’organitzador Lambert Botey. 
Les altres quatre pel·lícules que es van projec-
tar van ser “Across the universe”, “Tres bodas 
de Más”, “Una cuestión de tiempo” i “Django 
encadenado”. L’entrada per veure els films 
–en versió original subtitulada– era gratuïta. 
La propera activitat que organitzarà el Cine-
club de Granollers serà el 19 de setembre. 

Les classes començaran a l’octubre als centres culturals de Bellavista i de Can Ganduxer

Les Franqueses obre una escola de 
teatre amb la companyia Frec a Frec
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