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CULTURA 30 NOU9EL

Dissabte actua Rosario Flores i diumenge es presenta ‘La partida’

Les propostes de Rosario i Julio 
Manrique obren temporada al TAG

Granollers

EL 9 NOU

La nova temporada del Tea-
tre Auditori de Granollers 
arrencarà aquest cap de set-
mana amb dues propostes de 
música i teatre. Rosario Flo-
res actuarà aquest dissabte 
a les 9 del vespre amb totes 
les entrades exhaurides. La 
cantant presentarà el seu 
dotzè disc, Rosario, on mos-
tra la seva cara més personal 
i que es presenta com una 
veritable inspiració, un pas 
endavant que mostra la seva 
maduresa, amb importants 
canvis al seu voltant però 
sense perdre l’essència i la 
màgia que la fan única.

Rosario torna amb la seva 
macrobanda comandada per 

Fernando Illán, un estendard 
de la rumba capaç de donar 
un toc de flamenc al pop. 
El concert dura unes dues 
hores, amb nous i vells èxits.

El primer cap de setmana 
es completarà amb la repre-
sentació, diumenge a les 7 de 
la tarda, de La partida, una 
obra de Patrick Marber adap-
tada per Cristina Genebat i 
dirigida per Julio Manrique. 
El repartiment el formen 
Ramon Madaula, Joan Carre-
ras, Marc Rodríguez, Andrew 
Tarbet, Oriol Vila i Andreu 
Benito.

Amb aquesta obra, Manri-
que es torna a submergir en 
el món teatral del britànic 
Patrick Marber, un guionista 
i director britànic que va 
fer la seva primera incursió 

a escena amb La partida el 
1995 al Royal National Thea-
tre de Londres.

La peça té com a fil con-
ductor una partida de 
pòquer que acaba portant 
l’espectador més enllà dels 
temes que van sorgint, més 
enllà del propi joc. Són sis 
personatges amb vida pròpia 
que transiten pel menjador 
i la cuina del restaurant on 
cada dissabte queden per 
fer la partida. Entre whisky 
i cigarrets, cada jugada farà 
emergir alguns del molts 
temes de l’obra com l’amis-
tat, la lleialtat, la veritat i la 
mentida, l’èxit i el fracàs. Els 
protagonistes descobriran al 
públic les veritables obsessi-
ons i mancances emocionals 
dels homes.
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Frederic Roda, director, i Txell Remolins, responsable de la comunicació, es van encarregar de presentar la nova temporada amb molts dels protagonistes

Granollers

T.T.

La dissetena temporada 
de Teatre de Ponent de 
Granollers, que inclou els 
mesos d’octubre a gener, 
arrencarà aquest cap de set-
mana amb Cabaret diabòlic, de 
la companyia Quatrelements. 
Dimecres al vespre es va fer 
la presentació d’una nova pro-
gramació “que vol descol·locar 
amb obres i espectacles que 
facin reflexionar”. El director 
del Teatre, Frederic Roda, va 
remarcar que serà una progra-
mació en què es combina més 
que mai el teatre i la música. 

Al llarg de la temporada, a 
més, es reservaran alguns 
diumenges a la tarda per a 
companyies semiprofessio-
nals o amateurs, com Nyoca 
Teatre de l’Ametlla, amb una 
obra dirigida per Mariona 
Casanovas, o un recital poètic 
de Joan Sala Vila. El granollerí 
Bertus Compaño també serà 
present en la nova programa-
ció, igual que la companyia 
Argot Teatre de Montornès.

Una altra de les novetats 
serà l’establiment d’un preu 
únic de 10 euros per a tots els 
espectacles “amb l’objectiu 
de fer el teatre més accessi-
ble. Creiem que és un preu 

molt bo per l’oferta que es 
presenta”. Per a les persones 
sòcies d’Amics del Teatre de 
Ponent que encara no tinguin 
el carnet caducat, tindran un 
espectacle a 5 euros, a més de 
poder participar en diferents 
activitats i xerrades al llarg de 
tota la temporada.

L’inici de la nova tempora-
da ve marcada també pel can-
vi de fesomia del local, que ha 
passat del color granat al blau 
amb uns sols vermells, a par-
tir d’una proposta d’Imagina’t 
un granollers amb +color.

La primera proposta de la 
nova temporada serà Cabaret 
diabòlic, de la companyia 

Quatrelements. “És un mun-
tatge en format cabaret amb 
cançons, titelles, trucs de 
màgia i sentit de l’humor”, 
segons explica la seva direc-
tora, Meritxell Rodríguez. La 
mestra de cerimònies és l’Eva 
bíblica, acompanyada de cinc 
de les dones més criminalit-
zades de la societat. “Volem 
reivindicar el pecat com a 
desobediència i transgressió 
de les normes establertes”, 
afegeix la directora.

En aquesta nova tempora-
da continuaran les exposici-
ons al vestíbul. La primera és 
“People around the world”, 
de Carla Roda G.

Dotze espectacles 
fins al gener

Granollers

EL 9 NOU

El Teatre de Ponent presenta 
12 espectacles, amb sessions 
dissabte a les 9 del vespre i 
diumenge a les 7 de la tarda:
*Dissabte 4 i diumenge 5 
d’octubre: Cabaret diabòlic, 
de la companyia Quatrele-
ments. 
*Dissabte 11 i diumenge 12 
d’octubre: La peixera, de Los 
Jimenes.
*Diumenge 19 d’octubre: 
Pedra, paper, tisora, de Nyoca 
Teatre.
*Dissabte 1 i diumenge 2 
de novembre: Comment te 
dire adieu, de Sergi Manel 
Alonso.
*Diumenge 9 de novembre: 
Bufa el vent, de Joan Sala 
Vila.
*Dissabte 15 i diumenge 16 
de novembre: Cargols, de la 
companyia Momos Teatro.
*Dissabte 29 i diumenge 30 
de novembre: Granos de uva 
en el paladar, de Susanna 
Hornos i Zaida Rico.
*Dissabte 13 i diumenge 14 
de desembre: Entre aigua i 
anís, de Mariona Casanovas i 
Bertus Compañó.
*Dissabte 27 i diumenge 28 
de desembre: Zoomwats, 
dins el XX aniversari Funda-
ció Odontologia Solidària.
*Dissabte 3 i diumenge 4 
de gener: Missió especial? 
Salvem les lletres!, d’Argot 
Teatre.
*Dissabte 10 i diumenge 11 
de gener: !Por aquí! !Por allá!, 
de Topich Theatrical.
*Dissabte 24 i diumenge 25 
de gener: Kyla (fredor).

Les XVII Jornades del Centre 
d’Estudis Molletans se centren 
en el passat tèxtil de la ciutat
Mollet del Vallès

EL 9 NOU

El Centre d’Estudis Molle-
tans (CEM) celebrarà aquest 
cap de setmana les XVII 
Jornades, dedicades a la 
importància de la indústria 
tèxtil a  Mollet. Al llarg 
del mes d’octubre, però, es 
faran activitats paral·leles 
que s’han desenvolupat de 
manera transversal amb 
el Museu Abelló, el Servei 
Català de Mollet i les regi-
dories de Cultura, Comerç i 
Arts Escèniques. “Teníem un 
deute històric amb el nostre 
passat tèxtil i amb totes les 
persones que hi van treba-
llar”, va dir Antonio Felices, 
regidor d’Estudis i Patrimoni 
Documental de l’Ajuntament 
en la  presentació de les jor-
nades. El director del CEM, 

Oriol Fort, va dir que un dels 
factors que més van pesar 
per decidir el tema de les Jor-
nades va ser el fet de “poder 
disposar encara del testimoni 
oral i directe de moltes per-
sones que van treballar en 
el tèxtil, per poder aprofitar 
aquesta memòria oral i fer 
un homenatge al pas de la 
ciutat agrícola a industrial”. 

Després de la presenta-
ció de les Jornades, aquest 
divendres a la tarda, tindran 
lloc diferents conferències, 
que continuaran al llarg de 
dissabte, amb títols com “El 
Vallès, terra de telers”, “Batec 
de telers. Vivències del tèxtil 
a Mollet del Vallès” o “De Can 
Fàbregas a Sedunion (1900-
2001)”. Diumenge es farà 
la passejada guiada matinal 
“Descoberta dels vestigis de 
la industria tèxtil molletana”.

Aquest cap de setmana comença la dissetena temporada al teatre granollerí

Ponent aixeca de nou el teló


