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Milnotes proposa 
un espectacle de 
contes i dansa 
per a adults 

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

La companyia de les Fran-
queses Milnotes enllesteix 
per al proper diumenge 9 de 
març la seva darrera proposta 
teatral, La història de Xar-
hazad i Dunlazad. Es tracta 
d’un espectacle de contes per 
a adults basat en els relats 
de Les mil i una nits, acom-
panyat de dansa oriental i 
percussió en directe.

El repartiment de l’espec-
tacle de Milnotes està format 
per l’actriu Sílvia Llorente, la 
coreògrafa i ballarina Zenda, 
i els percussionistes Víctor 
Valencia i Azis Khodari, sota 
les directrius de Joan Garri-
do. La història de Xarhazad 
i Dunlazad només es repre-
sentarà en una ocasió, el 9 
de març a les sis de la tarda, 
al Teatre Auditori de Bella-
vista. Les entrades es poden 
adquirir a través del telèfon 
638 589 002 a un preu de 10 
euros. A la taquilla, l’entrada 
valdrà 12 euros. Després del 
muntatge, el públic podrà 
degustar tes i pastes àrabs.    

L’actor de Granollers encarna un particular porter de discoteca

Pep Mogas estrena ‘Una cara 
nova’ al Tantarantana 

Pep Mogas, a l’esquerra, en un moment de l’obra, dins la pell d’en Ramon, un personatge desencisat i complex  

Granollers

Estefania Marín

L’actor Pep Mogas, de 
Granollers, es trasllada 
durant el març a l’esce-

nari del Tantarantana, a 
Barcelona, per a l’estrena 
Una cara nova, de Miquel 
Casamajor. A l’obra, l’artista 
i impulsor amb Vanda Mota 
de la Llançadora Circus –una 

escola de circ per a joves, a 
Granollers– s’introdueix en 
la pell d’un brillant exprofes-
sor de filosofia reciclat com a 
porter de discoteca, empès a 
exercir la violència contra la 

qual sempre ha lluitat. 
Sota les ordres de Teresa 

Vilardell –exprofessora de 
Mogas al Centre de Teatre 
de Granollers–, l’actor abor-
da les contradiccions d’un 
personatge desencantat, 
que serà capaç de trair els 
seus valors per aconseguir 
materialitzar el seu fervent 
desig: veure publicada la 
seva novel·la. Una cara nova 
intenta reflectir els temors 
d’una generació de joves des-
concertats i d’uns adults que 
lluiten per emmotllar-se a un 
món del qual se senten alie-
nats. L’obra es teixeix a partir 
de l’estructura de la comèdia,  
però la càrrega dramàtica de 
les vides dels personatges la 
doten de matisos que convi-
den a la reflexió. 

Mogas es mostra il·lusionat 
amb el projecte, que s’estre-
na el proper dimecres dia 5 
de març. “Feia vint anys que 
no treballava amb Vilardell. 
Va ser ella que em va pro-
posar participar-hi, perquè 
creia que podia encarnar 
molt bé el personatge d’en 
Ramon”. És la primera vega-
da que Mogas col·labora amb 
la productora La Trilateral, 
–artífex d’Una cara nova i 
d’altres espectacles teatrals, 
com Informe Lugano o Un 
mar dins del calaix– i no des-
carta tornar-hi a treballar. 
L’obra es podrà veure fins al 
23 de març.


