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Sam Banon i Carles 
Tonico comparteixen 
espai artístic a La Gralla
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Carles Tonico, a l’esquerra, i Sam Banon, a la dreta, aquest dimarts a l’Espai Granlla davant les seves obres

Granollers

T.T.

A Sam Banon i Carles Tonico 
els uneix una gran amistat 
però no havien exposat 
mai junts. Fins ara, en què 
l’Espai Gralla de Granollers 
presenta fins al 10 de gener 
la mostra “De pedres i pintu-
res”, en què les fotografies 
d’un i les pintures de l’altre 
comparteixen espai. Al terra 
de la sala i recolzades a la 
paret s’exposen la vintena 
de fotografies –algunes 
semblants a una autèntica 
joia– que Sam Banon ha fet 
de pedres procedents de la 
platja Arenal de l’Hospitalet 
de l’Infant. “Són imatges que 
representen els tres compo-
nents de la diversificació de 
les pedres: les magmàtiques, 

les sedimentàries i les meta-
mòrfiques”, explica l’artista 
de Granollers, que fa quatre 
anys ja va presentar a l’Espai 
Gralla una exposició foto-
gràfica sobre Granollers, en 
aquella ocasió amb Quico 
Comas.

De les fotografies de 
Banon surten uns branqui-
llons que porten directament 
a les pintures del granollerí 
Carles Tonico, ara resident 
a la Garriga. Els quadres es 
caracteritzen per la presència 
de colors molt vius i esce-
nes  totalment urbanes, una 
temàtica constant en l’obra 
de Tonico, que ara feia anys 
que no exposava a la seva ciu-
tat. “Generalment pinto llocs 
on he estat”, va explicar. En 
aquesta ocasió hi apareix, per 
exemple, Londres, o ciutats 

de França o d’Israel. L’artista 
reconeix que el que li agrada 
més és pintar sobre paper. 

Algunes de les obres que es 
poden veure aquests dies 
a l’Espai Gralla ja les havia 

presentat en altres galeries, 
mentre que altres encara no 
havien estat exposades.

La coral Art-
9 canta a 
Montserrat

Granollers

La coral Art-9 de Granollers 
cantarà aquest dissabte a les 
5 de la tarda a la Basílica de 
Montserrat, en un concert 
de les corals del SCIC-Secre-
tariat de Corals Infantils de 
Catalunya. Interpretaran 
diverses obres amb l’acompa-
nyament de l’orgue. D’altra 
banda, diumenge a 2/4 d’1 
del migdia oferiran el con-
cert de Nadal a la sala Tarafa 
de Granollers. Els més petits 
de la formació, de tres fins 
a set anys, interpretaran les 
nadales més tradicionals del 
país, mentre que els nois i 
noies més grans interpreta-
ran les nadales més moder-
nes i també les més populars 
d’altres cultures. També 
tindran l’acompanyament 
de la coral d’adults i dels 
alumnes dels grups instru-
mentals, l’orquestra i els tres 
combos moderns del Taller 
de Música Art-9, L’entrada al 
concert és gratuïta, però els 
assistents poden fer les seves 
aportacions, que aniran des-
tinades a La Marató. 

Concert de música  
de banda a Mollet
Mollet del Vallès

La banda de música de l’As-
sociació Musical Pau Casals 
oferirà un concert de música 
de banda d’estils i ritmes 
diversos aquest divendres 
a les 5 de la tarda al Museu 
Abelló de Mollet. El concert 
s’inclou dins els actes de La 
Marató. La direcció de banda 
anirà a càrrec dels mestres 
Francesc Vidal i Bartolomé 
García-Plata.

Àgora, nou 
patrocinador del Teatre 
Auditori de Granollers

Granollers

El grup assessor Àgora, esta-
blert a Granollers des de fa 
28 anys, va signar l’acord 
de patrocinador del Teatre 
Auditori de Granollers per 
als propers anys. L’acord va 
ser signat per Alba Barnusell, 
presidenta de Granollers 
Escena i regidora de Cultura 
de l’Ajuntament, i per Marc 
López, director executiu 
d’Àgora. D’aquesta manera, 
Àgora passa a formar part del 
Club de Patrocini i Mecenat-
ge del teatre. Àgora es dedica 
a l’assessorament integral en 
tots els àmbits legals tant per 
a empreses com per a parti-
culars.

La trobada de corals a 
Granollers celebra la 
trentena edició
Granollers

EL 9 NOU

Les corals Albada i Sol Ixent 
de la parròquia de Sant Este-
ve de Granollers celebren 
aquest diumenge la trentena 
Trobada de Corals i Escola-
nies de Pueri Cantores a la 
ciutat. L’edició d’enguany 
forma part dels actes com-
memoratius dels 35 anys de 
trajectòria de l’entitat coral 
creada per la germana vedru-
na Carme Piguillem. 

Les entitats participants 
són l’Escolania Parroquial 
de Sant Esteve de la Garriga, 
l’Escolania de Castellterçol, 
l’Escolania de Sant Agustí 
de Sabadell, el Cor Jove de 

l’Escolania del Temple de 
la Sagrada Família, la Coral 
Albada, la coral Sol Ixent 
i la pre-coral Sol Ixent de 
Granollers. 

A les 12 del migdia parti-
ciparan en la missa conce-
lebrada per mossèn Lluís 
Pou, i amb Vicenç Prunés a 
l’orgue. A les 5 de la tarda, 
a la mateixa parròquia faran 
un concert, en què hi seran 
presents Bernat Cabré, 
president de la Federació 
Catalana de Pueri Cantores; 
Josep Maria Torrents, en 
representació de la Federa-
ció Internacional de Pueri 
Cantores, i Martí Ferrer, 
president del Moviment 
Coral Català.

Iguana Teatre presenta 
‘El sopar’, una 
comèdia interactiva, a 
Lliçà  de Vall
Lliçà de Vall

Els mallorquins Iguana Tea-
tre i Produccions del Mar 
porten aquest divendres a 
Lliçà de Vall El sopar, una 
comèdia interactiva i irre-
petible en què els especta-
dors decideixen com seran 
els personatges d’un sopar 
banal que es convertirà 
en un vespre insòlit. Cada 
representació de l’obra, 
doncs, és única. Segons el 
director, Joan Carles Bellviu-
re, el desenvolupament de 
l’obra és totalment impro-
visat. “Sempre hi ha la base 
de dos amfitrions i tres 
convidats, però no hi ha un 
esquema d’actuació”. L’obra 
forma part de la gira de la 
Xarxa Alcover.

Mariona Casanovas 
i Bertus Compañó 
porten ‘Entre Aigua i 
anís’ a Ponent
Granollers

Després de representar-la a 
l’Ametlla del Vallès dins la 
Tardoral, Mariona Casanovas 
i Bertus Compañó porten 
l’obra Entre aigua i anís, 
de Ricard Creus, al Teatre 
de Ponent de Granollers. 
El muntatge fa un repàs a 
la vida d’una dona a qui la 
guerra, la postguerra i els 
costums socials de l’època li 
desbaraten la vida, l’aïllen de 
la societat i de la seva trans-
formació. A través d’aquest 
monòleg de dues veus es 
transmeten les reflexions 
sobre els esforços per arribar 
a ser, a viure i a acostar-se 
als altres, a més de l’obsessió 
de retenir els records dels 
temps feliços.


