
Divendres, 31 d’octubre de 2014

CULTURA 30 NOU9EL

Vallromanes

EL 9 NOU

El XIX Concurs de Pintura 
Ràpida de Vallromanes es 
va celebrar diumenge amb 
un total de 51 participants, 
la xifra més alta dels darrers 
set anys, igual que la quanti-
tat repartida en premis, que 
pujava a 3.000 euros. 

El primer premi, dotat 
amb 750 euros, va ser per a 
Josep Millàs Chia, d’Igua-
lada. El segon (600 euros) 
per a Francesc Hernàndez 
de Sabadell, i el tercer (500 
euros) per a Judit Gango-
lells, de Pallejà. També es va 
repartir un quart premi, de 
400 euros, que va guanyar 
Antonio Darias Martínez, de 
Sabadell; un cinquè, de 350, 
que es va emportar Núria 
Molina, de Vallromanes, i 
un sisè, de 250 euros, que va 
guanyar Joan Vila, de Sant 
Quirze del Vallès. 

Per la seva banda, Josep 
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Un participant al Concurs de Pintura Ràpida

Morales Duque va guanyar 
el premi local, de 150 euros, 
mentre que Clàudia Gela-
bert, de Vallromanes, es va 
emportar el premi infantil/
juvenil. El quadre més votat 
a nivell popular va ser el de 
Joan Vila, guanyador del 
sisè premi, sumant el vot del 

públic i el del jurat.
Entre els participants del 

vot popular, 148 vots emesos, 
es va fer un sorteig que tenia 
com a premi una temporada 
sencera d’entrada doble per 
veure tots els espectacles del 
Casal. La guanyadora va ser 
Clàudia Gelabert.

Love of Lesbian, 
Yerbabuena i 
David Selvas, al 
Teatre Auditori

Granollers

EL 9 NOU

La música de Love of Lesbi-
an, la dansa de Eva Yerbabue-
na i el teatre de Shakespeare 
dirigit per David Selvas i 
interpretat per Julio Manri-
que ocuparan el Teatre Audi-
tori aquest cap de setmana. 
Love of Lesbian actuarà 
aquest divendres a les 9 del 
vespre amb el concert M&M 
Miralls i Miratges, ple d’ele-
ments teatrals on renuncien 
a fer un recull fàcil de gre-
atest hits per navegar entre 
els temes més tranquils però 
a la vegada més punyents de 
la seva discografia. És una 
música com a mirall de la 
realitat però també com a 
element creador de miratges 
on refugiar-se, amb cançons 
que el grup no tocava des 
de feia uns anys com Nada, 
Música de ascensores o His-
toria de una hache que no 
quería ser muda. L’actual gira 
tanca dos anys d’alta intensi-
tat després de l’exitós treball 
La noche eterna, los días no 
vividos (2012).

UNA PROPOSTA DE    
DANSA MINIMALISTA

D’altra banda, la dansa pren-
drà el protagonisme dissabte 
amb l’espectacle ¡Ay!, d’Eva 
Yerbabuena. La bailaora 
presenta una proposta mini-
malista que aprofundeix en 
les seves pròpies pors i inqui-
etuds. ¡Ay! és un espectacle 
de dansa flamenca en què 
Yerbabuena dibuixarà una 
recerca personal i íntima de 
les pròpies llums i ombres  a 
través de sis escenes de ball 
flamenc en solitari, una pro-
posta íntima i minimalista on 
les llums i les ombres són les 
protagonistes.

UN ShAkESPEARE        
AMb jULIO MANRIqUE

El cap de setmana es tan-
carà diumenge a les 7 de la 
tarda amb Timó d’Atenes, de 
Shakespeare, traduïda per 
Salvador Oliva i dirigida per 
David Selvas, amb Julio Man-
rique en el paper principal. 
És una obra plena d’actuali-
tat, sobre la naturalesa de la 
generositat i l’autèntic valor 
de les relacions humanes. 
Per a molts, aquesta és l’obra 
més problemàtica de Shakes-
peare, un treball incomplet i 
experimental que representa 
un autèntic laboratori de 
comportaments, i que parla 
de la hipocresia i els diners 
com a únic objectiu del 
moment actual.
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jordi Llimargas, guiant una de les visites a la Doma que darrerament hi ha fet l’associació La Garriga Secreta

Dissabte i diumenge, noves projeccions de ‘La Doma en 3D’ a la capella Fonda de la Doma

El Centre de Visitants de la Garriga 
farà visites guiades a la Doma
La Garriga

EL 9 NOU

Coincidint amb la diada de 
Tots Sants i el Dia de Difunts, 
l’església de la Doma de la 
Garriga i el cementiri que 
l’envolta rebran centenars 
de persones. Per això, des 
del Centre de Visitants de 
la Garriga han programat 
la primera visita guiada a 
aquest recinte medieval. Es 
farà dissabte a les 5 de la tar-
da amb el títol de La Doma, 
tresor medieval de la Garriga. 
La visita inclou tot el conjunt 
arquitectònic i històric: l’es-
glésia parroquial, els edificis 
de la domeria, el cementiri 
vell, i els espais vinculats als 
seus orígens medievals, i als 
dels garriguencs.

Després d’aquesta primera 
visita guiada de dissabte, 
se’n farà una altra el dissabte 
6 de desembre. A partir del 
2015 i en funció de la deman-
da i afluència de públic, la 
visita a la Doma quedarà com 
a oferta regular del Centre 
de Visitants. D’altra banda, 
es faran visites guiades per a 
escolars i per a grups particu-
lars amb concertació prèvia.

Els visitants que aquest cap 

de setmana vagin al recinte 
podran veure gratuïtament 
el reportatge de 12 minuts 
de La Doma en 3D, que es 
passarà a la capella Fonda de 
l’església de la Doma mateix. 
Els horaris de projecció 

seran dissabte de 3 a 6 de la 
tarda i diumenge de 10 a 2 
del migdia. La Doma en 3D 
és un documental impulsat 
per l’associació La Garriga 
Secreta que parteix del llibre 
La Doma, retaule dels garri-

guencs, de l’historiador Jordi 
Llimargas i el fotògraf Pepo 
Segura i que va ser editat 
a finals de l’any 2012 per 
aquesta entitat. La Doma en 
3D es va estrenar durant la 
festa major de l’any 2013.

Josep Morales Duque va guanyar el premi local

Vallromanes reparteix més de 3.000 
euros al concurs de pintura ràpida

Teatre del Nord 
presenta ‘No som 
ningú’, a Granollers

Granollers

La companyia Teatre del 
Nord, dirigida per Pep 
Mogas, presenta dissabte 
a les 9 del vespre al Centre 
Cultural de Granollers l’obra 
No som ningú. Els intèrprets 
són Arnau Bellavista, María 
Calvo, Pau Carreté, Juanma 
Contreras, Xavi Hernàndez, 
Núria López, Marta Moreno i 
Maria Rosa Sopena. La histò-
ria gira al voltant d’un grup 
d’excompanys de classe que 
es retroben per sopar arran 
de la mort de l’Alfred. Amb 
la presència del difunt aniran 
agafant forces per reconstru-
ir els seus somnis.

Concert de Tots 
Sants a la Garriga
La Garriga

La Societat Coral l’Aliança 
celebrarà dissabte a 2/4 d’1 
del migdia el concert de Tots 
Sants, a l’església de la Doma, 
juntament a l’Orquestra 
Municipal de la Garriga. La 
formació celebra aquest con-
cert des del 2011, en què va 
ser el seu centenari.


