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CULTURA 28 NOU9EL

La representació es trasllada a la plaça Toni Nat, al centre del poble

L’espectacle ‘Llegendes a Bigues 
i Riells’ torna amb canvis

Una escena de la representació de l’any passat que va tenir com escenari Sant Miquel del Fai

Bigues i Riells

EL 9 NOU

La representació Llegendes a 
Bigues i Riells torna dissabte a 
2/4 de 9 del vespre amb nove·
tats. El muntatge ha canviat 
l’escenari de Sant Miquel del 
Fai per la plaça Toni Nat, darre·
re l’església de Sant Pere. “Sant 
Miquel del Fai és un entorn 
preciós però l’accessibilitat, tot 
i fer autocars, no era tan bona 
com la del centre del poble”, 
explica Mercè Giralt, secretària 

de l’Associació Fem BIR.
Una altra novetat és la incor·

poració d’una nova directora, 
Mariona Blanc, llicenciada en 
Art Dramàtic per l’Institut del 
Teatre de Barcelona en l’especi·
alitat de teatre musical, i llicen·
ciada en Superior de Música  
l’ESMUC. La seva experiència 
com a professora de teatre ha 
servit per donar un nou aire 
al muntatge, no pel que fa al 
text, sinó a l’escenografia, que 
també s’ha renovat. Els nous 
decorats, ambientats en l’època 

medieval, han estat realitzats 
per Joan Garcia, maquetista i 
pessebrista, i autor del pesse·
bre monumental que s’exposa 
des de fa tres anys als centres 
cívics. A més, l’escriptor Pau 
Joan Hernàndez s’ha encarre·
gat d’adaptar noves llegendes, 
com la del Salt de Núvia. En 
total es representen nou lle·
gendes, amb una seixantena de 
persones.

L’entrada serà gratuïta. 
El que es farà és el sistema 
d’entrada inversa, que consis·

teix a donar l’opció de fer un 
pagament voluntari al final 
de la representació. Els orga·
nitzadors s’han decantat per 
aquesta opció per la situació 
econòmica del moment. “Els 
assistents valoren el treball fet 
pel grup i, en funció d’això, fan 
una aportació voluntària, que 
es podrà dipositar en un sobre 
que els facilitarem amb el pro·
grama de l’acte i que podran 
deixar a la sortida en una urna 
que hi haurà a l’espai del bar”, 
ha explicat Giralt. 

José Corbacho 
obre el segon Cicle 
Humor & Co a les 
Franqueses
Les Franqueses del Vallès

José Corbacho, amb l’espec·
tacle Corbacho 3G, serà l’en·
carregat d’inaugurar la sego·
na edició del Cicle Humor & 
Co, que organitza el Patronat 
Municipal de Cultura de les 
Franqueses. Aquest primer 
muntatge, en què Corbacho 
utilitza les noves tecnologies 
per riure’s una mica de tot, 
es presentarà dissabte al 
Teatre Auditori de Bellavis·
ta, seu d’aquest segon cicle, 
que inclourà dos espectacles 
més. El 25 d’octubre es pre·
sentarà Audiència iReal, del 
televisiu Toni Albà, mentre 
que el 29 de novembre serà 
el torn de Quico El Cèlio, el 
Noi i el Mut de Ferreries, 
amb l’espectacle 20 anys de 
jotes i cançons. Les entrades 
costen 15 euros si es com·
pren de forma anticipada, 
i 18 euros si es compren a 
taquilla.

L’Alhambra projecta 
‘Gremlins’ amb 
l’actuació d’Artristras

La Garriga

El cinema Alhambra de la 
Garriga projectarà aquest 
dissabte i diumenge la pel·
lícula Gremlins en 35 mm. 
Paral·lelament actuarà la 
companyia local Artristars, 
que interactuarà amb el 
públic durant tota la projec·
ció. Les sessions es faran a 
les 6 de la tarda. 

Colina, Miralta i Sambeat 
obren el 41è Cicle de Jazz     
al Casino de Granollers
Granollers

EL 9 NOU

El 41è Cicle de Jazz al Casino 
de Granollers s’inaugurarà 
aquest divendres a les 10 del 
vespre amb el concert d’un 
dels trios més sòlids del país, 
el que formen Javier Colina 
(contrabaix), Perico Sam·
beat (saxo) i Marc Miralta 
(bateria), aquest últim de 
Sant Esteve de Palautordera. 
La formació es caracteritza 
per la fusió de diferents 
llenguatges musicals com 
el bop, el latin, el flamenc i 
la world music. Aquest so, 
en els darrers temps, també 
s’ha expandit per l’Àfrica i 
l’Amèrica Llatina. CMS Trio 
ha presentat la seva música 
per tot el món, en els clubs 
i festivals més prestigiosos, 
i ha rebut premis i crítiques 
excel·lents pels seus dos 
treballs discogràfics, Colina 
Miralta Sambeat Trio (2007) 

i Andando (2009).
El cicle continuarà fins al 

19 de desembre. La propera 
cita serà el 17 d’octubre amb 
Jaume Vilaseca Trio, que pre·
sentarà Jazznesis II, mentre 
que Joan Chamorro actuarà 
amb Motis, Datzira, Fernán·
dez i Payés, el 24 d’octubre. 
Carme Canela Quartet pre·
sentarà el seu disc compacte 
Granito de sal, el 7 de novem·
bre. La llista d’actuacions es 
completarà amb Italo Boggio 
Quartet, Sabina Witt Quin·
tet, Cece Giannotti, Txell 
Sust i August Tharrats Blues 
Trio, i Dena Derose Trio. 

La sala Nau B1 de Roca 
Umbert acollirà dos concerts 
més. El 10 d’octubre actuarà 
la Big Band de Granollers 
amb Swing a Roca Umbert, 
mentre que la mateixa forma·
ció celebrarà els deu anys de 
la Nora amb la interpretació 
del disc Nora i el Jazz, el 25 
d’octubre a les 6 de la tarda. 

Canovelles

EL 9 NOU

La música, la dansa i el tea·
tre formen part de la nova 
programació escènica del 
teatre auditori de Can Palots, 
a Canovelles. En aquesta 
ocasió, els programadors 
han apostat per produccions 
locals, activitats familiars 
i espectacles d’humor i de 
dansa. Aquest any també han 
incorporat dues produccions 
de companyies de fora, un de 
Castelló i una d’Alacant.

L’estrena de la programació 
anirà a càrrec del grup local 
Cumulonimbus, el grup de 
joves de la Comissió Sant 
Antoni Abat, que presentarà 
Caos aquest diumenge a la 
tarda. El muntatge girarà al 
voltant d’un grup de joves 
que surten de festa una nit de 
divendres, i que l’endemà no 

es recorden de res del que va 
passar. A més, cadascun d’ells 
rep un missatge que els ame·
naça d’explicar el que va fer la 
nit anterior. Tots es pregun·
ten què va passar.

REPRESENTACIÓ       
VALLESANA

Una altra formació local, 
el Grup de Teatre l’Aplec, 
actuarà el 23 de novembre 
amb l’obra Els meus marits 
m’enganyen, mentre que la 
companyia granollerina Acte 
Quatre representarà Dansa 
d’agost, el 19 d’octubre. En 
música també hi haurà repre·
sentació vallesana, comen·
çant amb la cantant i pianista 
local Rebeca Rodríguez, que 
presentar el nou disc, Acom-
páñame, el dissabte 18 d’oc·
tubre. El treball està format 
per 10 cançons d’una varietat 

musical que passa pel pop·
rock, el reggae, el punk o les 
balades. D’altra banda, Can 
Palots tornarà a ser escenari 
d’un concert de la Societat 
Coral Amics de la Unió, en 
concret de l’actuació benèfi·
ca de Santa Cecília amb els 
Cors d’Inicis, Petits Cantors 
i Orquestra de Cambra dels 
Amics de la Unió. 

En la programació famili·
ar destaca Teatre Plegable 
amb La fàbrica de joguines 
defectuoses, La Guilla Teatre 
amb L’hort de Can Pitrocs, i 
La Bleda amb Tut-tururut 
la princesa! L’humor també 
estarà present en el teatre 
d’Anexa, amb  Confessions de 
dones de 30 i en el de Planeta 
Impro, amb el seu Impros-
how.cat,  mentre que la dan·
sa estarà representada per 
XeviXaviXou  amb From lost 
to the river. 

El grup local Cumulonimbus obre la temporada amb ‘Caos’

Més produccions locals i familiars 
al teatre Can Palots de Canovelles


