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NOU9 CULTURA EL 29

El grup de rock Incunables, 
de Granollers, Montornès i 
Bigues i Riells, preparen una 
maqueta i el segon disc
Cantaran en català per primer cop

Granollers

J.H.

Xavi Marín, de Granollers, 
és el nucli del grup de rock 
Incunables, que després de 
treure el primer disc, ara fa 
un any, està treballant en 
una maqueta amb el punt de 
mira en un segon disc que, 
per primer cop, inclourà 
temes en català. El primer 
disc el van editar a través de 
crowdfunding (micromece-
natge) i no descarten tornar 
a optar per la mateixa via de 
finançament per treure el 
segon disc. “Vam aconseguir 
600 euros, suficients per 
cobrir la gran part de despe-
ses que comporta editar un 
disc”, explica Marín. Volen 
treure el disc a la tardor i 
tenen pensat demanar la 
mateixa quantitat de diners. 

El de Granollers és el gui-
tarrista i la veu cantant del 

grup que assaja a la Fàbrica 
de les Arts Roca Umbert i 
que ha actuat a diferents 
locals del Vallès Oriental, 
com el bar musical Principal 
de Granollers, la sala El Molí 
Nou de la Roca i el restau-
rant braseria El Tibidabo de 
Canovelles. Marín compta 
amb la col·laboració del bate-
ria Gabriel Beltrán, de Bigues 
i Riells, i amb el baixista 
Robert Raya, de Montornès. 

Des del gener que existeix 
aquesta nova formació, amb 
l’objectiu de donar-li un 
enfocament més hard rock 
a la banda, en què desta-
quen uns ritmes de guitarra 
potents sobre una base rítmi-
ca contundent i, sobretot, un 
directe molt enèrgic. Incu-
nables, però, va néixer l’any 
passat, quan van treure el 
disc amb el mateix nom que 
el grup i format per 12 temes 
propis.
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Xavi Marín, a la guitarra, i Gabriel Beltrán, a la bateria, en un local d’assaig de Roca Umbert

Un aiRe a loqUillo

Tot i la variació estilística 
per la qual estan apostant 
aquest any, les cançons que 
estan preparant continuaran 
recordant als grups amb qui 
fins ara els han comparat. 
“Ens han dit que sonem una 
mica com Loquillo y los Tro-
gloditas, com Barricada en 
els seus inicis, Extremoduro 

i Marea”, explica Marín. 
Concretament la influència 
de Loquillo es pot observar 
en la primera cançó del disc, 
Decirles cuatro palabras. 
També es veu reflectit en 
Bluesy –una cançó  emotiva i 
malencòlica– i en Virutas, en 
què es troben bastants canvis 
de ritme i que, segons Marín, 
podria ser la cançó més ela-
borada del disc. “És normal 

que algú li trobi aquestes 
semblances perquè el rpimer 
cantant de rock que vaig sen-
tir de petit va ser el Loquillo, 
suposo que alguna cosa se’t 
queda, ja sigui la pronunci-
ació, la manera de moure’s 
sobre l’escenari...”, apunta 
Marín. 

De moment, no han pre-
sentat cap videoclip però no 
tanquen portes. 

El primer dels 11 espectacles el protagonitzarà el mag Lari el 27 de setembre 

Cinc obres locals a la nova 
temporada de teatre de la Garriga
La Garriga

Júlia Hinojo

La nova temporada del tea-
tre El Patronat de la Garriga 
ofereix a partir del setembre 
11 actes, cinc dels quals són 
de producció local o tenen 
col·laboració de músics de la 
Garriga. Tangcoral, 8 dones, 
Ara o Mai i Els Pastorets 
són quatre obres musicals i 
teatrals que coordinen garri-
guencs, mentre que Maina-
sons és un espectacle familiar 
que compta amb el músic 
Pep Tarradas, de la Garriga. 
De fet, aquesta proposta 
musical i audiovisual, que 
recupera una desena de can-
çons populars catalanes, ja 
s’havia presentat l’any passat 
en un format d’exterior, però 
amb l’èxit que va tenir, es va 
decidir repetir-lo, aquesta 
vegada, dins del teatre. 

Mainasons és una de les 
propostes destinades a un 
públic infantil, que aquesta 
temporada torna a tenir una 
àmplia oferta teatral a la Gar-
riga. Llençol d’estels, Els petits 
més grans i La màgia del mag 
Lari també s’adrecen als 
espectadors de menys edat. 

hagi un predomini d’artistes 
locals al teatre, a l’hora de 
fer el programa intentem 
que les noves obres de la Gar-
riga es presentin al poble per 
continuar amb la tradició de 
la vinculació local”, apunta 
el regidor de Cultura, Albert 
Benzekry. També aposten 
per la vinculació comarcal, 

ja que el Cor de Cambra de 
Granollers tindrà un paper 
important a Rèquiem de 
Brahms, una meditació sobre 
la vida i la mort. 

D’altra banda, tampoc 
obliden altres propostes pro-
vinents de fora la comarca, 
com és el cas de The Excite-
ments, que barreja un blues i 
un soul que ha donat la volta 
a Europa amb el motiu del 
seu últim disc “Sometimes 
Too Much Ain’t Enough”. 
L’espectacle, enèrgic i emo-
tiu, repassa cançons de James 
Brown, Sugar Pie de Santo, 
Etta James i Tina Turner. 

Pel que fa als preus, el regi-
dor assegura que es continua 
amb la política de preus ajus-
tats, amb entrades d’entre 8 i 
10 euros. “Seguim fomentant 
promocions com la del carnet 
de la biblioteca, amb què hi 
ha un 20% de descompte. 

Els petits més grans va ser 
l’obra amb què es va inaugu-
rar la nova temporada de tea-
tre. Es va presentar al Passeig 
diumenge passat a càrrec del 
grup de teatre de la Garriga 
Artristras. La mateixa obra, 
amb titelles, actors i manipu-
lació d’objectes, serà la que 
tancarà la temporada, ja que 
es tornarà a representar el 25 
de gener. 

L’altre grup de teatre local 
amb presència al nou pro-

grama és Kòmixs. Ofereixen 
dues propostes teatrals: Ara 
o mai i 8 Dones. La primera és 
un musical que es podrà veu-
re el 15 de novembre i que 
tractarà sobre l’oportunitat 
de la Cristina per guanyar-se 
la vida triomfant en el món 
del teatre. També hi partici-
pa un altre grup de teatre, els 
anomenat Els Atrevits. Pel 
que fa a 8 Dones, de Robert 
Thomas, és una proposta 
amateur que barreja la intri-

ga, la comèdia i el drama. La 
història sobre les vuit dones 
que tornen a casa el Nadal es 
podrà veure i escoltar el 18 
d’octubre. L’altra obra valle-
sana és Tangcoral, que es pre-
sentarà el 4 d’octubre a les 8 
del vespre. És un espectacle 
musical en què s’escoltaran 
peces de Carlos Gardel, Enri-
que Santos, entre d’altres, 
i que comptarà amb el cor 
Americantus.  

“Sempre volem que hi 
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La màgia del mag Lari Dissabte 27 de setembre 20h

Tangcoral + Americantus Dissabte 4 d’octubre 20h

DAD.EXE - Dret a decidir, executable Diumenge 12 d’octubre 17h

8 Dones Dissabte 18 d’octubre 20h

Mainasons Diumenge 26 d’octubre 11.30h

Rèquiem de Brahms Dissabte 9 de novembre 20h

Ara o Mai Dissabte 15 de novembre 20h

The Excitements Dissabte 29 de novembre 20h

Un llençol d’estels Diumenge 30 de novembre 11.30h

Els Pastorets Dijous 25 i divendres 26 de desembre 19h

Els Pastorets Diumenge 28 de desembre 18h

Els Pastorets Dissabte 10 de gener 18h

Els petits més grans Diumenge 25 de gener 11.30h

Nova temporada de teatre a El Patronal de la Garriga (Setembre - gener) El grup de teatre de 
la Garriga Artistras 
va inaugurar la 
nova temporada


