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CULTURA 30 NOU9EL

La companyia 
valenciana El Pont 
Flotant torna a 
Lliçà de Vall

Lliçà de Vall

EL 9 NOU

La companyia valenciana El 
Pont Flotant torna a actu-
ar a Lliçà de Vall amb una 
nova proposta escènica, Jo 
de major vull ser Fermín 
Jiménez. La representació 
es farà aquest divendres a 
1/4 de 10 del vespre dins 
al Casal Social dins la tem-
porada d’arts escèniques “I 
els divendres.... Teatre!”. La 
companyia ja havia visitat 
el municipi amb obres com 
Exercicis d’amor i Com a 
pedres. 

El nou muntatge parla de 
la necessitat de treballar en 
la societat actual, la imposi-
ció –generalment social– de 
dedicar més hores a treballar 
que a qualsevol altra activi-
tat ociosa, lúdica o familiar. 
És una obra on es planteja 
irònicament la necessitat de 
temps lliure, en un temps 
en què molta gent és l’únic 
que té. És també una oda als 
temps morts, a l’avorriment, 
a viure amb tranquil·litat i 
bon humor, a prendre’s les 
coses amb filosofia i crea-
tivitat. És un intent teatral 
d’emular Fermín Jiménez, 
un artista plàstic amic de 
la companyia que sap viure 
molt millor que ells.

Sabina Witt Quintet 
presenta disc a 
Granollers

Granollers

Sabina Witt Quintet actua 
aquest divendres a les 10 
del vespre al Casino de 
Granollers dins el Cicle de 
Jazz per presentar el treball 
Chiquilladas pintorescas. La 
cantant estarà acompanyada 
per Natsuko Suhao (trompe-
ta), Joel Moreno (guitarra), 
Oriol Roca (contrabaix) i 
Santi Colomer (bateria) per 
donar vida a un repertori 
original basat en les creaci-
ons musicals i poètiques del 
llegendari Erik Satie (1866-
1925).

Concert de jazz a 
Caldes amb Bridges 
Trio i Esther Condal

Caldes de Montbui

El grup de jazz Bridges Trio, 
de Granollers, oferirà un con-
cert aquest divendres a 2/4 
de 9 del vespre al Centre Ate-
neu Democràtic i Progres-
sista de Caldes. En algunes 
cançons estaran acompanyats 
per la cantant Esther Condal, 
de Caldes de Montbui.
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Sagi Tarbal davant algunes de les obres que exposa a Ilustrarium

Sagi Tarbal mostra la nova obra 
en una exposició a la galeria 
Ilustrarium de Granollers
Granollers

EL 9 NOU

Un total de 47 obres, igual 
que el número de carrer de 
la galeria Ilustrarium de 
Granollers, són les que Sagi 
Tarbal exposa en aquesta 
nova sala des de divendres 
sota el títol “Anima Est”. A 
aquestes 47 obres noves rea-
litzades els darrers temps se 
n’hi ha de sumar una altra, 
Live, situada a l’entrada, pro-
cedent de la col·lecció priva-
da Guix-Prats, i que ha estat 
cedida per a l’ocasió.

La majoria de les peces 
exposades es caracteritzen 
per la incorporació de l’es-
criptura, i per la presència de 
bustos en unes, i de quadrats 
en altres, dos elements que 
Tarbal ha començat a utilit-
zar aquests darrers dos anys 
per a la nova producció. “La 

unió d’un bust amb l’escrip-
tura vol representar les mol-
tes històries que hi ha dins 
un cap: emocions, neguits, 
inquietuds...”, explica Tarbal. 
En el cas dels quadrats, el 
pintor remarca la història 
que hi ha dins cada quadrat, i 
les moltes històries que hi ha 
en un mateix quadre. 

En aquestes noves obres, 
de quatre formats diferents, 
el pintor ha deixat de banda 
la utilització d’elements 
orgànics, com es plasmava 
per exemple en les obres que 
havia exposat fa quatre anys 
a l’Espai Tranquil de Can 
Barbany, per apostar més 
pels pigments i el pastel. “Els 
elements orgànics, com les 
restes de cafè, van formar 
part d’un període. Després 
evoluciones i ho deixes 
enrere”. La utilització de pig-
ments africans que va portar 

del Marroc fa uns anys li 
dóna als quadres uns colors 
molt característics. “Amb poc 
pigment en treus molt color, 
s’ha de vigilar molt a l’hora 
d’utilitzar-lo”.

Una de les obres exposades 
ja es va poder veure a la Fira 
Art Global de Rotterdam, 

i unes altres, 4 o 5, també 
pertanyen al llibre Quadern 
d’Armènia. Diàlegs diatònics 
publicat amb Jordi Xandri fa 
uns mesos. 

L’exposició es va inaugurar  
divendres amb la intervenció 
de Joan Pujadas i l’actuació 
de David Crespo de Maya.

Els actors i directors Bertus Compañó i Mariona Casanovas
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L’actriu Cristina Canudas

Cristina Canudas, Bertus Compañó i Mariona Casanovas actuen a la mostra

La Tardoral de l’Ametlla es tanca 
amb produccions vallesanes
L’Ametlla del Vallès

EL 9 NOU

La Tardoral, la Mostra d’Arts 
Escèniques de l’Ametlla del 
Vallès, es tancarà aquest cap 
de setmana amb tres repre-
sentacions amb protagonis-
tes vallesans. L’actriu local 
Cristina Canudas tornarà 
a actuar al municipi dins 
la mostra, però en aquesta 
ocasió de la mà de la compa-
nyia madrilenya Marginalia 
Teatro. 

Al costat de les actrius 
Aldara Moreno i Marina 
Herranz actuaran aquest dis-
sabte a les 9 del vespre amb 

una proposta acabada d’es-
trenar i inèdita a Catalunya, 
Perro/gato/pez. Es tracta d’un 
muntatge que parla sobre 
els problemes que genera la 
convivència forçada. L’obra 
presenta una situació hipo-
tètica de convivència en què 
el públic ha de submergir-se. 
És un viatge a les tenebres 
en to de thriller quotidià en 
què l’espectador pot sentir-se 
reflectit. L’obra es presenta a 
l’Ametlla en una nova versió 
pensada per a escenaris.

MONÒLEG  A DUES VEUS 

Dos actors vallesans més, 
Bertus Compañó i Mariona 
Casanovas, s’han unit tant en 
la direcció com en la inter-

pretació d’Entre aigua i anís, 
una obra que estrenaran 
aquest diumenge a les 5 de 
la tarda a la Sala Municipal. 
Compañó explica que ell 
i Casanovas tenien ganes 
des de fa temps de treballar 
plegats en un projecte que 
tingués qualitat de text, una 
història que debatés una 
situació concreta i que fos 
força atraient per al públic.

Al final es van trobar amb 
aquest text de Ricard Creus, 
un monòleg a dues veus que 
ells dos han treballat sense 

artificis en què la paraula 
pren el protagonisme i l’ima-
ginari de l’espectador és 
temptat a recrear paratges, 
“situacions i personatges que 
s’esdevenen de la memòria 
retingudes”.

 La programació de l’úl-
tim cap de setmana de la 
Tardoral es completarà amb 
l’espectacle infantil Pep 
Verduretes, de la companyia 
Rúcula Titelles, de la Garri-
ga. La representació es farà 
diumenge a les 12 del mig-
dia.


