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CULTURA 30 NOU9EL

Concert de la 
Ziggy’s Band dins 
els Divendres al 
Jardinet
Mollet del Vallès

La formació Ziggy’s Band, de 
Mollet, amb més de tres anys 
de trajectòria, actuarà aques-
ta nit dins el cicle Divendres 
al Jardinet al Casal Cultural 
de Mollet. A partir de les 10 
del vespre, la banda oferirà 
un concert acústic-elèctric 
basat en versions de rock 
dels anys 60 i 70 de grups 
britànics que van marcar 
tota una època. El públic, 
però, també podrà descobrir 
cançons no tan versionades. 
La Ziggy’s Band està forma-
da per Sergi Martínez (veu 
i guitarra), Víctor Reyes 
(baix) i Xavi Vila (bateria).

La Garriga presenta 
les obres dels tallers 
de teatre per a joves

La Garriga

Aquest cap de setmana es 
presentaran diversos tallers 
de teatre amb joves a la Gar-
riga. Aquest divendres a les 6 
de la tarda al Teatre El Patro-
nat actuaran els alumnes del 
taller de l’IES Vil·la Romana, 
amb una adaptació de Somni 
d’una nit d’estiu. A 2/4 de 
8 del vespre serà el torn de 
l’IES Manuel Blancafort, 
amb Txèjov, uns contes. D’al-
tra banda, dissabte, el taller 
de l’Escola de Teatre presen-
tarà Homes... i altres coses.

Concert d’alumnes 
de l’Escola Municipal 
de Música de Mollet

Mollet del Vallès

Els alumnes avançats de l’Es-
cola Municipal de Música de 
Mollet oferiran un concert 
divendres a les 9 del vespre 
al Centre Cultural La Mari-
neta. Els set joves interpreta-
ran una gran varietat d’estils.

Aquest divendres actuaran les companyies Àticus i Daraomai amb dos nous espectacles

Les nits de circ del Cabaret Coluche 
es prorroguen amb sis propostes més
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El Circ Cric presenta fins al final de juliol l’espectacle ‘Trenta cinc anys fent de pallasso’

Sant Esteve de P.

EL 9 NOU

Després de l’èxit obtingut 
a la segona temporada, s’ha 
decidit prorrogar les nits de 
circ del Cabaret Coluche, a la 
carpa del Crac de Sant Este-
ve de Palautordera, amb sis 
actuacions més.

Aquest divendres al vespre 
continuarà la programació 
amb dues de les companyies 
que han fet residència al 
CRAC (Centre de Recerca 
de les Arts del Circ), Àticus 
i Daraomai. A partir de les 
9 del vespre presentaran els 
seus espectacles sorgits de la 
cuina del Cabaret Coluche.

Àticus presentarà Déu n’hi 
do!, una coproducció amb 
Trapezi i CAER de Reus, amb 
els artistes Ignasi Gil i Adri-
ano Marçal, i sota la direc-
ció de Christophe Tellier i 
Muriel Deville. Tots ells han 
format part de la companyia 
Circ Cric en diverses produc-
cions. En aquest espectacle, 
Àticus és un parc d’aventures 
que és a punt de començar 
la temporada amb tota mena 
d’atraccions. Abans d’entrar 
en funcionament, però, s’ha 
de comprovar que tot estigui 
bé. D’això se n’ocuparan dos 
xicots un pèl inexperts i una 
mica sapastres.

D’altra banda, Daromai 
presentarà 1, 2, 3 poma, amb 
Agnès Fustagueras, Martí 
Soler i Joan Català, en què 
el moviment i l’acrobàcia 
esdevenen el vocabulari 
durant tot l’espectacle. Amb 
l’ajuda de la complicitat del 
públic, els artistes s’endin-
saran en els misteris de la 
poma.

Joan Manuel Tresserras va visitar les instal·lacions i va veure l’espectacle

El conseller de Cultura, al Circ Cric

Sant Esteve de P.

Yolanda Duque

La funció del Circ Cric de 
dissabte passat va tenir 
un espectador especial. El 
conseller de Cultura i Mit-
jans de Comunicació, Joan 
Manuel Tresserras, va assis-
tir a l’espectacle Trenta-cinc 
anys fent el pallasso després 
de mantenir una reunió amb 
el director del Cric i del Cen-
tre de Recerca de les Arts 
del Circ (CRAC), el pallasso 
Jaume Mateu, més cone-
gut com a Tortell Poltrona. 
Acompanyat per la subdirec-
tora general de difusió artís-
tica, Sílvia Duran, Tresserras 
també va poder comprovar 

in situ la gran infrastructura 
d’aquesta instal·lació. 

La visita es pot interpretar 
com un esforç del conseller 
per conèixer en primera per-
sona la realitat del món del 
circ, quan ja fa més d’un any 
que es va presentar el Pla 
Integral del Circ, un seguit 
de mesures enfocades a 
normalitzar el circ com a art 
escènica i que, de moment, 
s’està complint de forma 
més que discutible. Aquest 
va ser un dels temes tractats 
durant la reunió, valora-
da molt positivament per 
Jaume Mateu. Segons ell, 
“la visita va servir, sobretot, 
perquè el conseller veiés les 
dimensions i el volum del 

Crac”. 
Malgrat la postura crítica 

que sempre ha mantingut 
respecte a la política de la 
Generalitat de Catalunya 
cap a les arts del circ, Mateu 
diu que mai no ha estat 
distanciat del Departament 
de Cultura i reconeix que 
l’arribada de Tresserras va 
suposar que el pressupost 
destinat al circ es doblés. 
Tot i així, el pallasso conti-
nua pensant que la xifra, que 
no arriba ni a l’u per cent, 
continua sent del tot insufi-
cient. “Des de la crítica posi-
tiva, crec que podem ajudar 
el conseller a millorar en 
aquest aspecte”, manifesta 
Mateu. 
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El concert es va celebrar en el marc incomparable de la masia de Can Draper

L’Ametlla tanca la temporada 
dels Concerts a Can Draper
L’Ametlla del Vallès

EL 9 NOU

La temporada de concerts a 
Can Draper de l’Ametlla es 
va tancar dimecres al vespre 
amb un gran concert de vio-
loncel, piano i flamenc a càr-
rec de Josep Bassal, Raimon 
Garriga i la bailaora Isabel 
Ruiz de Villa, La Chamela. El 
pati de la masia es va omplir 
amb més de 200 persones que 
van poder escoltar un concert 
on es va fusionar la música 
i el ball a través de peces de 
compositors com Albéniz 
Cassadó o Falla. El resultat va 
ser una creació musical i plàs-

tica d’una gran bellesa.
El concert, que respon al 

format Concert, taula i con-
versa, s’inclou dins el pro-
grama de l’Ajuntament per 
posar en valor els masos de 
les contrades i fer de la músi-
ca un senyal d’identitat del 
municipi. La presentadora de 
l’acte, Lola Tresserras, va des-
tacar que amb els Concerts 
a Can Draper es vol aportar 
“aquest aire musical de la 
pagesia al vent que impregna 
els cors dels ametllatans i que 
configura aquest poble com la 
ciutat de la música”. Després 
del concert, el públic va poder 
sopar i conversar.


