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Exaudi Nos 
proposa un 
concert amb 
música de 
Francesc Valls

Granollers

EL 9 NOU

Dins el cicle “L’un? L’altre? O 
tots dos!”, de l’Escola Muni-
cipal de Música Josep Maria 
Ruera de Granollers, aquest 
divendres actuarà Exaudi 
Nos a la sala petita del Teatre 
Auditori. El formació oferirà 
el concert Francesc Valls: El 
revolucionari?, sobre aquest 
gran compositor del Barroc. 
Entre altres obres de l’època 
interpretarà Quemadmo-
dum Desiderat, un motet de 
Francesc Valls editat per l’Es-
cola de Música Josep Maria 
Ruera,

Exaudi Nos és una formació 
vocal i instrumental  dedica-
da al patrimoni de la música 
religiosa, i especialment de la 
polifonia hispànica del segle 
XVII. Els seus components 
poden afrontar repertoris 
actuals i antics, amb instru-
ments i estils de l’època per 
oferir interpretacions de qua-
litat, amb l’esperit amb què 
va ser concebuda.

La formació, que sempre 
busca la vinculació amb el 
públic, va ser creada a Viena 
a la dècada dels vuitanta per 
Joan Grimalt. L’any 2000 va 
començar una segona etapa 
a Barcelona i Terrassa. Actu-
alment, el repertori d’Exaudi 
Nos se centra en la música 
del segle XVII, especialment 
d’àmbit hispànic. Els seus 
membres són Alexandrina 
Polo (soprano), Xavier Pagès 
(baix), Joan Grimalt (clave), 
Santi Figueras (tiorba i gui-
tarra barroca) i Peter Krivda 
(viola de gamba). La primera 
sessió serà a les set i la sego-
na, a les vuit del vespre.

Juan de Diego Trio 
actua al Cicle de Jazz 
de Granollers

Granollers

Juan de Diego Trio actua-
rà aquest divendres a les 
onze del vespre dins el 
Cicle de Jazz del Casino de 
Granollers. La banda que 
lidera el trompetista Juan de 
Diego presenta el nou disc 
compacte Panza de burro 
(Errabal), amb el guitarrista 
Dani Pérez i el bateria Joe 
Smith. El nou disc és escrit 
íntegrament pel mateix 
trompetista, que mostra una 
interpretació desenfadada i 
poc convencional, així com 
un repertori variat i sense 
clixés. Les influències del 
pop són un dels actius de 
l’àlbum.

Granollers Escena signa un conveni de més de 220.000 euros fins al 2011 per a nou projectes

Granollers subvenciona cinc entitats 
culturals per als propers tres anys

Granollers

T.T.

Que l’Ajuntament no és 
l’únic promotor de les arts 
escèniques i musicals d’una 
ciutat és evident. A partir 
d’aquesta setmana, però, a 
Granollers aquesta evidència 
queda més reforçada després 
que Granollers Escena, SL 
hagi signat uns contractes 
de col·laboració amb cinc 
entitats de la ciutat per als 
propers tres anys. El Tea-
tre de Ponent, l’Associació 
Cultural, Jazz Granollers, la 
Societat Coral Amics de la 
Unió i la Fundació Pro Músi-
ca Sacra són les beneficiàries 
de 229.319 euros fins a l’any 
2011. “Són convenis a tres 
anys perquè puguin permetre 
un treball una mica estable i 
segur”, explicava la regidora 
de Cultura i presidenta del 

Consell d’Administració de 
Granollers Escena, Alba Bar-
nusell. La regidora considera 
que era “necessari” fer un 
acte públic com aquest per 
agrair “l’esforç i el treball 
que moltes entitats han fet 
al llarg dels anys en el camp 
de les arts escèniques”. Amb 
aquest conveni, afegeix Bar-
nusell, es defineix la voluntat 
de dir que des del Teatre 
Auditori no es programa tot 
el teatre, la dansa i la música 
de la ciutat. “L’Ajuntament no 
és l’únic que fa coses per les 
arts escèniques. Sense aques-
tes entitats, l’oferta cultural 
a la ciutat no seria la que és”, 
afirma la regidora. L’alcalde 
Josep Mayoral assegura que 
no es pot entendre que la 
ciutat es vertebri només des 
de l’administració: “Volem 
acompanyar les entitats i faci-
litar nous instruments i nous 

espais, com l’auditori del 
Centre Cultural, la nova sala 
oberta del Teatre Auditori o 
la successiva ampliació d’es-
pais a Roca Umbert”.

Els 229.319 euros es repar-
tiran en 67.750 per a aquest 
2009, 76.432 per al 2010 i 
85.137 per al 2011.  Cada enti-
tat destinarà els diners a dife-
rents projectes. Per al Teatre 
de Ponent representaran un 
ajut per a la programació, 
mentre que l’Associació Cul-
tural els invertirà en la Roda 
d’Espectacles Infantils i en 
la Big Band. Jazz Granollers 
els destinarà als cicles i al 
Festival de Jazz, i la Fundació 
Pro Música Sacra, al cicle de 
Música del Cel i Músics dels 
Vitralls. Per últim, la Societat 
Coral Amics de la Unió apro-
fitarà el conveni per al nou 
Cor de Cambra de Granollers, 
que es presentarà pública-

ment la setmana que ve, i 
per al Cor Infantil Amics de 
la Unió i Cor de Cambra del 
Vallès Oriental. 

El director del Teatre Audi-
tori, Carles Ribell, ha destacat  
que per a Ponent aquest ajut 
serà un pas més per ampliar 
l’oferta i servirà per contrac-
tar companyies que vagin a 
catxet, cosa que ara no poden 
fer. Pel que fa a l’AC i la Roda 
d’Espectacles Infantils, el 
conveni manifesta la volun-
tat d’elaborar un projecte de 
gestió perquè la temporada 
vinent tota la programació 
infantil i familiar passi al Tea-
tre Auditori. Ribell remarca 
també que per al nou Cor de 
Cambra representa un pas 
molt important per ser resi-
dent al teatre juntament amb 
l’Orquestra de Cambra, tot i 
que la gestió la porti Amics 
de la Unió des de la seva seu.
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Els representants de les entitats, excepte el de l’Associació Cultural, van signar el conveni en presència de Carles Ribell, Josep Mayoral i Alba Barnusell

Granollers

EL 9 NOU

El nou espectacle de la com-
panyia Increpación Danza, 
Breviario, es presenta aquest 
dissabte al vespre a l’esce-
nari del Teatre Auditori de 
Granollers. El nou espectacle 
arriba després de 15 anys de 
treball conjunt de la compa-
nyia, que ara ha decidit posar 

sobre l’escenari un conjunt 
de propostes personals. El 
muntatge es fa ressò dels 
clàssics de la dansa espanyo-
la, fusionant cobla i flamenc 
amb dansa contemporània. A 
escena, quatre ballarines por-
ten la seva pròpia percussió 
en forma de caixes flamen-
ques i arrosseguen l’especta-
dor dins d’un espai comú, on 
la intensitat dramàtica i els 

gestos màgics se superposen 
fins a emocionar. La repre-
sentació començarà a les deu 
del vespre. 

La companyia, dirigida per 
Montse Sánchez i Ramón 
Baeza, s’ha nodrit sempre 
del flamenc i la dansa con-
temporània. Ha obtingut 
reconeixements en diversos 
certàmens i ha portat el seu 
art arreu del món.

La companyia fusiona cobla i flamenc amb dansa contemporània

Increpación Danza presenta 
‘Breviario’ al Teatre Auditori

La màgia del Mag 
Lari, al Centre 
Cultural de Vilanova

Vilanova del Vallès

El Mag Lari presenta aquest 
diumenge al Centre Cultu-
ral de Vilanova l’espectacle 
Màgiacadabra de dia, en què 
amb unes paraules senzilles 
i màgiques és possible fer 
els jocs de mans més sorpre-
nents. Mag Lari ofereix un 
espectacle amb una posada 
en escena molt polida, un 
acompanyament musical 
impactant i el seu habitual 
humor i comicitat. L’actuació 
començarà a les dotze del 
migdia.


