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Guanyadors dEL caLEndari d’En TEo
Jessica Delgado Garcia Granollers
Arlet Estrada Vilajuana Sta. Eulàlia de Puig-oriol
Raúl Martínez Anaya Caldes de Montbui
M. Carme Pericas Mauri La Garriga
Xavier Forns Casacuberta Vilanova del Vallès
Martí Noguer Parés Vic
Joan Carles Fernández Moya Calldetenes
José M. Páez Narvaez Manlleu
Magda Ruiz Sánchez Sant Pere de Torelló
Nil Canudas Ferrarons Taradell
Gil Casadevall Puig Vic
Imma Señé Segalés Tona
Teresa Tenas Rius Campdevànol
Jordi Llamas Bosch Sant Joan de les Abadesses
Dídac Sunyer Raurell Roda de Ter
Josep Sallent Martínez Centelles
Anna Vilargonter Espadaler Sant Quirze de Besora
Clàudia Jiménez Canellas Vic
Pere Galobardes Gabarró Vic
Martí Boixeda Colom Vic
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L’equipament s’ha reincorporat a la cartellera d’Escena grAn

Ponent combina les propostes 
pròpies amb les de fora
Granollers

T.T.

El Teatre de Ponent s’ha 
reincorporat a la cartellera 
d’Escena grAn després de 
sortir-ne quan encara no 
estava decidit el seu futur. 
De la nova programació, el 
seu director, Frederic Roda, 
en va destacar les producci-
ons pròpies, l’acord establert 
amb el teatre Tantarantana 
de Barcelona i les apostes 
amb l’institut Celestí Bellera 
i l’espai de creació Arsènic.

Entre les produccions prò-
pies hi ha El circo de las pala-
bras, El cafè de la granota, 
Mi hermana Elba... o Cambó 
/ Companys, que ja s’ha pre-
sentat a Barcelona. “Parlar 
de produccions pròpies vol 
dir que totes s’assagen, es 
treballen, es financen i es 
distribueixen des d’aquí”, 
va detallar el director del 
Teatre.

Roda també va destacar 
el conveni establert, per 
primera vegada, amb el 
Tantarantana, que permetrà 
veure a Granollers les obres 
Camargate, Sobre el fenomen 
de les feines de merda i Sou-
venir. Els tres muntatges 
s’estrenaran a Barcelona, 
però la setmana abans faran 
una residència a Ponent on 
acabaran fent una preestre-
na. “Si funciona, és un pro-
jecte que continuarem fent 
els propers anys”.

A més, en la línia de rebre 
produccions locals i comar-
cals, la programació inclou 
altres espectacles com el 
musical Glups!, de la com-
panyia Sifanofateatre de 
Cardedeu; El gust és nostre, 
del  mallorquí Joan Gomila; 
Dani y Roberta, de l’escola 
La Casona de Barcelona, o Yo 

maté a mi hija, de la compa-
nyia La Descomunal, amb un 
disseny de llum a càrrec de 
Mario Gas i amb la intepre-
tació de Teresa Vallicrosa, 
Miranda Gas i Oscar Muñoz.

El director de Teatre de 
Ponent, un cop aconseguit 
reconduir el conveni amb la 
Generalitat que li ha permès 
tirar endavant, ara espera 
que vingui públic. “Això és 
el que costa més. Per molt 
conveni que tinguem, si 

després no ve públic, potser 
no val la pena tenir aques-
ta infraestructura per fer 
obres”.

Conjuntament amb l’Ins-
titut Celestí Bellera els dies 
17, 18 i 19 d’abril es presen-
tarà Qui espera desespera, 
en què a partir de l’obra de 
teatre Tot esperant Godot, de 
Samuel Beckett, 16 actors i 
actrius donen vida a quatre 
personatges.

D’altra banda, amb Arsè-

nic Espai de Creació, del 16 
al 28 de juny tindran lloc els 
tallers de teatre i dansa que 
giren al voltant d’un autor, 
una temàtica o una discipli-
na artística. Enguany, tant 
petits com grans treballaran 
al voltant de Molière i la 
seva obra. Tots els treballs 
que es fan a l’aula estan al 
servei de la creació d’un 
taller espectacle que es pre-
sentarà durant la segona 
quinzena de juny.

Roca Umbert 
presenta dos 
muntatges 
singulars
Granollers

Les propostes singulars i 
transgressores són les que 
tenen cabuda a l’espai de 
Roca Umbert Fàbrica de les 
Arts, segons va explicar la 
seva coordinadora, Teresa 
Llobet. Enguany es repetirà 
la proposta Els tres silencis, 
un projecte de Continuïtat 
Granollers que es va fer fa 
poques setmanes a diferents 
espais de l’antiga fàbrica. 

L’altra proposta d’aquesta 
temporada serà Benvinguts a 
casa vostra, que s’havia pre-
sentat per a la mostra d’art 
urbà però que es va encoma-
nar als seus creadors per fer-
la més endavant. És una de 
les propostes singulars de la 
ciutat, impulsada pel grano-
llerí Vicenç Viaplana Ventu-
ra (videoatr) i de la pallassa 
libanesa Patricia Habchy.

Projectes educatius 
amb l’Associació 
Cultural

Granollers

Per segon any consecutiu, 
l’Associació Cultural ha 
integrat la programació de la 
Roda d’Espectacles Infantils 
dins aquesta cartellera única. 
“A la darrera temporada vam 
omplir en tots els especta-
cles, de diferents disciplines 
i adreçats a infants de 2 a 
7 anys”, va explicar Martí 
Pujadas.  A més, des de l’AC 
presenten dos projectes més 
de caire educatiu. El primer 
és Cantània, un projecte que 
ja té 15 anys i que enguany 
es titularà Al bell mig de la 
fosca, i en què participaran 
95 escoles i que implicaran 
uns 4.000 nens i nenes de 
tota la comarca. El segon és 
Tots dansen, un projecte que 
arriba a la tercera edició i 
que pretén apropar la dansa 
contemporània. Enguany, 
l’escenògraf serà Toni Mira.
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FEBRER - JUNY 2015

‘Llach poeta’, textos i música de Lluís Llach Teatre /música Dissabte 7 de febrer a les 21h i 
diumenge 8 de febrer a les 19h

‘El circo de las palabras’ , de Jonay Roda Teatre/poesia Dissabte 21 de febrer a les 21 h i 
diumenge 22 de febrer a les 19h

‘Yo maté a mi hija’, de la companyia La Descomunal Teatre Dissabte 28 de febrer a les 21h i 
diumenge 1 de març a les 19h 

‘Camargate’, de Jorge-Yamam Serrano, amb la 
companyia Teatrodecerca

Teatre Dissabte 7 de març a les 21h i 
diumenge 8 de març a les 19h

‘El cafè de la granota’, amb relats de Jesús Moncada Teatre Dissabte 21 de març a les 21h i 
diumenge 22 de març a les 19h 

‘Sobre el fenomen de les feines de merda’, de la 
companyia La Calòrica

Teatre Dissabte 28 de març a les 21h i 
diumenge 29 de maç a les 19h

‘Mi hermana Elba y los altillos de brumal’, amb 
relats de Cristina Fernández Cubas

Teatre Dissabte 25 d’abril a les 21h i 
diumenge 26 d’abril a les 19h

‘Danny & Roberta’, de La Casona companyia teatral Teatre Dissabte 9 de maig a les 21h i 
diumenge 10 de maig a les 19h

‘Carregats de romanços’, de la companyia 
Pamboliteatre

Teatre Diumenge 17 de maig a les 19h

‘Souvenir’, d’Arsènic Produccions Teatre Dissabte 23 de maig a les 21h i 
diumenge 24 de maig a les 19h

‘El gust és nostre!’, de Joan Gomila Teatre Dissabte 30 de maig a les 21h i 
diumenge 31 de maig a les 21h

‘Cambó / Companys’, espectacle d’oratòria 
parlamentària

Teatre Dissabte 6 de juny a les 21h i 
diumenge 7 de juny a les 19h

‘Glups!!’, de Sifanofa Teatre Musical Dissabte 13 de juny a les 21h i 
diumenge 14 de juny a les 19h

‘Qui espera es desespera’, amb l’IES Celestí Bellera Teatre Dies 17, 18 i 19 d’abril

‘Tallers de creació’, amb Arsènic Teatre Del 16 al 28 de juny de les 7 de  la 
tarda a les 9 del vespre


