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La Tardoral de 
l’Ametlla aposta per                 
les companyies locals
L’Ametlla del Vallès

EL 9 NOU

La Mostra d’Arts Escèniques 
de l’Ametlla, la Tardoral, arri·
ba enguany a la catorzena edi·
ció amb un programa marcat 
pels grups locals, que comen·
çarà aquest divendres i s’allar·
garà fins al 23 de novembre. 
La gran majoria dels actors 
que participaran a la mostra 
estan vinculats amb l’Ametlla 
d’una manera o una altra. 

L’encarregat d’obrir la pro·
gramació, però, aquest diven·
dres a 2/4 de 9 del vespre, 
serà el Mag Lari, que oferirà 
el xou La màgia del Mag Lari. 
L’endemà dissabte, el prota·
gonisme serà per a la compa·
nyia local Teatre Nyoca, que 
a 2/4 de 9 del vespre repre·
sentarà Un esperit burleta.

La programació continuarà 

el 15 de novembre amb la 
representació d’Il·luminats, 
amb les companyies Frec a 
Frec i Sensedrama Teatre. El 
diumenge 16 de  novembre 
tornarà Teatre Nyoca amb un 
altre muntatge, Pedra, paper, 
tisora. 

Per al darrer cap de setma·
na de la Mostra s’han pre·
parat tres actuacions. El dis·
sabte 22 de novembre serà el 
torn de la companyia Margi·
nalia Teatre amb Perrogato-
pez, mentre que el diumenge 
23 al migdia, Rúcula Titelles 
presentarà Pep Verduretes.

La cloenda serà a les 5 de 
la tarda amb l’actuació de 
Mariona Casanovas i Bertus 
Compañó, que presentaran 
Entre aigua i anís, de Ricardo 
Creus. Totes les actuacions 
es faran a La Sala Teatre 
Municipal.

L’Esquerda ha preparat un programa amb diferents col·lectius i persones

Un taller d’agitació creativa obrirà 
el segon In_cult a Granollers

Granollers

EL 9 NOU

La nova edició d’In_cult s’ha 
transformat enguany en una 
xarxa cultural com a resultat 
d’un treball col·laboratiu 
de L’Esquerda amb dife·
rents agents i persones de 
Granollers. Presentat com un 
context comú de trobada, una 
plataforma col·lectiva i una 
excusa per a l’agitació cultural 
i per a la transformació social, 
la segona edició d’In_cult ha 
posat l’accent en el que podria 
ser una xarxa cultural i ha 
buscat un impacte que superi 
les fronteres dels contenidors 
oficials de l’art.

El tret de sortida de la 
programació serà aquest 
divendres amb un taller 

obert d’agitació creativa a 
partir de 2/4 d’11 del vespre 
a Roca Umbert i continuarà 
el segon cap de setmana de 
novembre.  El taller estarà 
dinamitzat pels col·lectius 
Granollers amb + Color, 
Granollers Pedala, Granollers 
en Transició, El Colador, 
Arran i L’Esquerda, amb 
l’oferta de diferents espais 
on crear materials per agitar 
els carrers de Granollers. Els 
diferents “artefactes” s’ani·
ran a instal·lar per la ciutat.

El divendres 14 de novem·
bre es presentarà el fanzine 
col·laboratiu A pan i cutxi-
llu, una proposta anònima 
que L’Esquerda ha decidit 
aixoplugar i que té la col·
laboració d’un gran nombre 
de persones de Granollers i 

rodalies. L’endemà dissabte 
es faran la majoria d’actes, 
des d’una ocupació teatral a 
la plaça de la Porxada i altres 
espais a partir de 2/4 de 6 de 
la tarda, fins al concert de 
Matthew Macdaid i Vàlius, 
a 2/4 d’11 del vespre a la 
sala Nau B1. En l’ocupació 
teatral al carrer han tingut 
la col·laboració d’Arsènic, 
espai de creació, que amb els 
participants de les jam de 
teatre d’Arsènic, han creat 
unes peces de teatre al carrer  
a partir del treball realitzat 
amb l’Esquerda. A les 7 de la 
tarda, a l’antiga botiga Dracs, 
dialogaran Joan Corbella i 
Lambert Botey sota el títol 
“Oh! Oh? Oh... Granollers 
(1972·2014) Crítica i cons·
trucció permanent”.

L’òpera arriba al 
Teatre Auditori 
amb ‘Lucia di 
Lammermoor’

Granollers

EL 9 NOU

L’òpera torna al Teatre 
Auditori de Granollers 
aquest cap de setmana amb 
la representació de Lucia di 
Lammermoor, de Donizetti, 
a càrrec d’Amics de l’Òpera 
de Sabadell. L’actuació tin·
drà lloc dissabte a les 9 del 
vespre i comptarà amb la 
interpretació de la coneguda 
soprano Saioa Hernández. 
“Estem segurs que farà una 
interpretació excepcional”, 
va assegurar la presidenta de 
l’AAOS, Mirna LaCambra, 
en la presentació de l’es·
pectacle. La soprano estarà 
acompanyada pel tenor 
Albert Casals i el baríton 
Ismael Pons. L’òpera, a més, 
tindrà com a director de l’or·
questra Simfònica del Vallès 
i el Cor Amics de l’Òpera 
de Sabadell, Daniel Gil de 
Tejada. Aquesta és l’obra més 
coneguda de Donizetti. És 
un drama tràgic, ambientat 
en les terres baixes d’Escòcia 
i dividit en tres actes, basat 
en la novel·la de The Bride 
of Lammermoor, de Walter 
Scott, amb text de Salvatore 
Cammarano. Lacambra l’ha 
definit com “l’òpera belcan·
tista per excel·lència”, amb 
un estil de cant que es carac·
teritza per la bellesa del tim·
bre i la recerca de la virtuosi·
tat vocal, la vocalització i una 
gran extensió de la tessitura, 
entre altres característiques.

Cardedeu

T.T.

La Casa Corbella de 
Cardedeu s’obre a la ciuta·
dania com a espai cultural 
en un projecte engegat per 
diversos familiars dels antics 
i actuals propietaris, amb 
diferents propostes al vol·
tant de la música, el teatre 
o la gastronomia. L’estrena 
d’aquest nou projecte cultu·
ral serà aquest dissabte a les 
10 del vespre amb un recital 
de contes d’intriga i misteri 
amb Alícia Molina, Paco 
Asensio i Rubén Martínez, 
que faran un recorregut per 
l’interior de la casa, pels 
racons amb més encant i 
misteri. “De moment és una 
cosa molt incipient, però el 
nostre objectiu és organitzar 
un acte cada mes”, explica 
Elisabet Puigdollers, una de 
les descendents dels Diumer, 
els antics propietaris de la 
casa. Per al 23 de novembre 
ja tenen programat un recital 
de poesia organitzat per l’as·
sociació cultural L’Esquellot 
dins la primera mostra de 
poesia al municipi. 

La casa compta amb un pati 
a l’entrada i amb un altre a la 
part del darrere. El que costa 
més, però, segons Puigdo·
llers, “és trobar espais interi·
ors suficientment grans per 
fer·hi segons quin tipus d’ac·
tivitats. Sí que són molt adi·

El nou projecte s’estrena dissabte amb un recital de contes per l’interior de la casa

Casa Corbella de Cardedeu s’obre 
al municipi com a espai cultural

Els familiars dels antics i els actuals propietaris són els promotors d’aquest projecte

ents per acollir exposicions 
o per fer un recorregut per 
l’interior que permeti des·
cobrir la casa, com el que es 
farà aquest dissabte”.  Així, el 
projecte servirà per ensenyar 
la casa, que molta gent no ha 
vist mai.

La idea d’obrir la casa a la 
població va sorgir després 
de l’èxit de les dues edicions 
del Festival Fresc, que van 
organitzar conjuntament 
Brubaker, Quesoni i Albert 
Olivé Corbera, un altre dels 

familiars dels propietaris. 
“La celebració d’aquest 
festival ens va animar molt 
a continuar fent·hi coses”, 
comenta Puigdollers. 

CASA CORBELLA O         
DIUMER

La Casa Corbella també és 
coneguda com a Casa Diu·
mer en referència a Pau Diu·
mer, que va adquirir la casa 
a la família Bramona entre 
els segles XVI i XVII. Està 

situada a la part nord de la 
vila, a la confluència entre la 
carretera de Cànoves i el car·
rer Eduard Corbella. La casa 
es va construir al centre de la 
propietat rural de Can Diu·
mer, que tenia una extensió 
de 119 hectàrees. En la his·
tòria de la casa s’hi barregen 
arbres genealògics de dife·
rents famílies de Cardedeu i 
estades de Sant Josep·Oriol. 
També es comenta que va ser 
refugi de la CNT durant la 
Guerra Civil.


