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NOU9 CULTURA EL 17

L’Esbart Dansaire de Mollet obrirà la programació diumenge que ve

Parets obre la temporada amb 12 
espectacles de teatre, música i dansa
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L’Esbart Dansaire de Mollet obrirà la temporada diumenge amb el muntatge ‘Som dansa, de Llevant a Ponent’

Parets del Vallès

EL 9 NOU

Una dotzena d’espectacles 
de teatre, música i dansa 
tant de companyies de fora 
com vallesanes formen la 
nova programació escènica 
de Parets, que es reparteix 
entre els escenaris de Can 
Rajoler i la Cooperativa. A 
més, la programació inclou 
set espectacles per al públic 
infantil dins la programació 
de Rialles Parets.

La temporada s’obrirà 
diumenge que ve amb l’ac-
tuació de l’Esbart Dansaire 
de Mollet, que presentarà 
el muntatge Som dansa, de 
Llevant a Ponent, en què la 
companyia revisa músiques i 
danses d’arrel tradicional ja 
existents i de nova creació. 
Aquest serà l’únic espectacle 
de dansa que es podrà veure 
a Can Rajoler durant aquest 
trimestre.

L’oferta teatral s’encetarà 
el diumenge 21 de setembre 
amb l’obra André y Dorine, 
un espectacle sincer i emo-
tiu que fa reflexionar sobre 
l’Alzheimer a càrrec de 
Kulunka Teatro. En aquest 
àmbit destaca també Losers, 
de Marta Buchaca, que s’ha 
convertit en la comèdia  
romàntica de la temporada 
amb un gran èxit de públic 
i de crítica. L’obra, protago-
nitzada per Jordi Díaz i Alba 
Florejachs, repassa els dife-
rents moments que viu una 
relació de parella.

El granollerí Joan Sala Vila 
és l’autor de Bufa el vent, 

un espectacle multidisci-
plinari que es representarà 
el 22 de novembre a Can 
Rajoler amb la participació 
del mateix Sala Vila, Paco 
Asensio, Ernesto Briceño del 
CEM Maria Grever i Àgueda 
Murillo.

CITA AMB EL GRUP LOCAL 
SOM I SEREM

La companyia local Som i 
Serem no faltarà a la cita 
amb el seu públic en aquesta 
nova temporada. En aquesta 
ocasió interpretaran Prés-
sec en almívar, de Miguel 
Mihura. L’oferta teatral es 
completarà amb l’espectacle 

de màgia El mago pop, d’An-
tonio Díaz, que aposta per 
la innovació, la sorpresa i la 
fantasia.

Dins l’oferta musical 
destaca el concert de Quico 
el Cèlio, el Noi i el Mut de 
Ferreries, que actuaran el 19 
d’octubre a Can Rajoler amb 
motiu dels seus 20 anys de 
vida. Oferiran un repertori 
que parteix de l’arrel i la tra-
dició per al·ludir a situacions 
i problemes actuals.

La banda The Excite-
ments farà un concert de 
soul i R&B en què presen-
taran el disc Sometimes too 
much ain’t enough. La veu 
d’aquesta banda és Koko 

Jean Davis, que va rebre el 
Premi Enderrock al millor 
disc català en altres llen-
gües.

La Sala de la Cooperativa 
acollirà tres sessions de Cafè 
Teatre. El dia 11 d’octubre 
serà el torn de Biosca, amb 
el monòleg El pensador de 
barra lliure, mentre que el 8 
de novembre actuaran Salva 
Reina i Sergio Fernández (El 
Monaguillo i Chuki) amb 
l’espectacle Monólogos 10. 

La tercera sessió serà el 13 
de desembre i anirà a càrrec 
d’Edu Pericas amb l’exitosa 
Tuppersex, una comèdia 
esbojarrada plena d’embolics 
i malentesos.

Montornès 
obre el concurs 
La Samarreta 
Viatgera 
Montornès del Vallès

Fins al 12 de setembre es 
poden presentar al Casal 
de Cultura de Montornès 
les propostes per a la cin-
quena edició del concurs 
La Samarreta Viatgera, en 
què per primer cop també 
s’hi poden presentar fotos a 
través d’Instagram. Les fotos 
que es vulguin presentar per 
Instagram hauran d’estar 
etiquetades amb el hashtag 
#svmontornes14. Els usuaris 
també s’hauran de fer segui-
dors del compte @montor-
nesfestes i tenir un perfil 
d’usuari obert. S’atorgaran 
premis per a les millors 
fotografies de cada catego-
ria i un a la més original de 
les presentades físicament. 
L’entrega dels premis es farà 
el dijous 18 de setembre a 
les 7 de la tarda al Casal de 
Cultura, coincidint amb la 
inauguració d’una exposició 
amb totes les fotografies pre-
sentades.

Convocat el 
3r Premi de 
Fotografia 
Dolors Porredon
Granollers

Amics de la Ciutat de 
Granollers ha convocat la 
tercera edició del Premi de 
Fotografia Dolors Porredon, 
obert a tot Catalunya. Hi 
poden participar joves 
d’entre 14 i  21 anys, en les 
categories de blanc i negre 
(festes del meu poble) i color 
(lliure). Els participants 
podran presentar tres foto-
grafies per modalitat, fins al 
15 de novembre. El dia 9 de 
desembre s’entregaran dos 
premis en cada modalitat.

Màrius Gómez reflexiona 
sobre Nova York i els seus 
habitants en una exposició

Una de les fotografies de la mostra, en què l’11-S té una forta presència conceptual

Lliçà d’Amunt

EL 9 NOU

El fotògraf Màrius Gómez 
inaugura aquest dimecres, 
coincidint amb el desè ani-
versari dels atemptats al 
World Trade Center de Nova 
York, l’exposició “NY10S” a 
la Biblioteca Casa de Cultura 
Joan Ruiz Calonja de Santa 
Eulàlia de Ronçana. És una 
reflexió sobre Nova York i els 
seus habitants, sobre la rela-
ció entre la vida quotidiana a 
Manhattan i l’omnipresència 
dels grans gratacels, repre-
sentats pel World Trade 
Center (les Torres Bessones). 

Aquesta relació va canviar en 
el mateix moment que es van 
enfonsar les torres.

El primer àmbit de l’expo-
sició són imatges fetes amb 
estil fotoperiodístic de per-
sones que habitaven a Nova 
York abans de l’11-S. En el 
segon àmbit es veu una zona 
central amb la presència físi-
ca i conceptual de les torres, 
amb dos elements verticals 
de dos metres, reforçats en 
la seva base per una zona 
fragmentada que reflecteix 
la iconografia utilitzada per 
l’Empire City Subway de 
Nova York a l’hora de planifi-
car moviments en el subsòl.


