
Dilluns, 4 de març de 2013

18 NOU9 CULTURA EL

La coreògrafa i ballarina de Cardedeu aspira al premi a la millor intèrpret femenina de dansa

Marta Carrasco opta a tres 
premis Max amb ‘No sé si...’
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L’espectacle es va estrenar al Temporada Alta de Girona i està protagonitzat per Marta Carrasco i per Alberto Velasco

Lluís Estopiñan 
exposa a l’Espai 
Judith Vizcarra 
de Mollet
Mollet del Vallès

L’Espai d’Art Judith Vizcarra 
de Mollet del Vallès acollirà 
a partir d’aquest dijous una 
exposició de l’artista Lluís 
Estopiñan, de Granollers, 
“Doxa”. La inauguració es 
farà a 2/4 de 8 del vespre i 
la presentació anirà a càr·
rec del també pintor i crític 
d’art Hans Móller. La mostra 
està formada per una sèrie 
de fotografies amb inter·
vencions pictòriques que 
giren al voltant de la idea 
de la percepció de la reali·
tat. Aquestes fotografies, 
fetes en impressió giclée 
sobre paper Fine Art Hah·
nemühle de 50 x 40 cm i amb 
intervencions de grafia o 
pintura, es converteixen en 
peces úniques. L’exposició 
es podrà visitar fins al 30 de 
març. 

Genís Sinca 
presenta ‘Una 
família exemplar’ 
a Mollet
Mollet del Vallès

El periodista Genís Sinca, 
de Manresa, serà aquest 
dilluns a Mollet del Vallès 
per presentar la seva dar·
rera novel·la Una família 
exemplar, guanyadora del 
Premi Josep Pla. La pre·
sentació es farà a les 8 del 
vespre a la llibreria L’Illa, i 
està organitzada conjunta·
ment per Ràdio Mollet i la 
llibreria molletana. Segons 
l’autor, l’obra tracta de 
l’enfrontament de dues nis·
sagues, una de Tortosa, els 
Bou, i una de Manresa, els 
Mirabaix. Sinca hi utilitza la 
sàtira i la tragicomèdia per 
reflexionar “sobre l’ambició 
desmesurada que a vegades 
fa perdre el cap a persones 
anraonades”.

Cardedeu

EL 9 NOU

No sé si..., el darrer mun·
tatge de la coreògrafa i 
ballarina Marta Carrasco, de 
Cardedeu, opta a tres premis 
Max de les Arts Escèniques, 
que impulsa la Fundació 
Autor de l’SGAE per reco·
nèixer els creadors en l’àm·
bit estatal. Són el premi al 
millor espectacle de dansa, 
a la millor coreografia i a la 
millor intèrpret femenina de 
dansa per a Carrasco.

Les nominacions represen·
ten un altre reconeixement 
al muntatge, que es va estre·
nar el 2011 al Festival Tem·
porada Alta de Girona, prota·
gonitzat per dues germanes 
bessones que es faran tota 
mena de preguntes sobre la 
relació que mantenen, molt 
intensa. El resultat és un 
espectacle molt intens que 
combina dansa, teatre, gest i 
música, i en què la ballarina 
comparteix escenari amb 
Alberto Velasco. 

Fa 18 anys, Marta Carras·
co ja va guanyar dos premis 
Max, a la millor interpretació 
femenina de dansa i al millor 
espectacle de dansa per 
Aiguardent. Al llarg dels anys 
ha obtingut altres premis i 
reconeixements.

També opta a un premi 
Max, al de millor autoria 
teatral en català o valencià, 
el dramaturg Pau Miró, de 
Granollers, pel muntatge Els 
jugadors, també estrenat el 
2011 al Temporada Alta de 
Girona. 

La gala d’entrega dels 
premis se celebrarà el 13 de 
maig a Madrid.

‘Clinc!’, de Pep Bou, 
finalista a millor 
espectacle infantil

Granollers

Un altre muntatge vallesà, 
Clinc!, creat i dirigit per Pep 
Bou, opta a un altre premi 
Max, el de millor espectacle 
infantil. El muntatge està 
protagonitzat per dos actors 
de la companyia, Isaías Anto·
lín i Eduardo Telletxea, que 
aconsegueixen contemplar la 
bellesa del que els envolta, 
mentre són conscients de la 
seva capacitat per transfor·
mar la realitat i s’adonen dels 
beneficis que els aporta col·
laborar amb altres persones. 
En l’espectacle es combina el 
teatre, el mim i les bombo·
lles de sabó.G
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Efraïm Rodríguez amb un dels quatre estruços que exposa a Granollers

Granollers

EL 9 NOU

“Estruços”, un projecte de 
l’any 2005 de l’escultor gra·
nollerí Efraïm Rodríguez, es 
presenta des de divendres 
al nou Museu de Ciències 
Naturals de Granollers. L’ex·
posició està formada per qua·
tre peces que representen 
estruços a mida natural, més 
un estruç petit de bronze i 
també una pelvis d’aquest 
animal, elaborades després 

de fer un estudi d’aquests 
animals. “Les figures estan 
fetes a partir d’una barreja 
de restes d’ossos dels matei·
xos animals, ferros, fusta i 
altres elements”, ha explicat 
l’autor. L’exposició ja es va 
presentar l’any 2005 a l’Ins·
titut Botànic de Barcelona. 
“Ara, amb l’edifici nou del 
museu La Tela hi ha l’espai 
adequat per poder·los expo·
sar a Granollers”. La mostra 
es va inaugurar divendres a 
la tarda i es podrà visitar fins 

al 5 de maig.
Aquesta exposició coinci·

deix amb dos projectes més 
de l’artista. D’una banda, 
la seva participació en una 
mostra col·lectiva sobre la 
nova figuració a la galeria 3 
Punts de Berlín. I de l’altra, 
en la seva presència, a partir 
de dijous i fins diumenge a la 
fira alemanya Art Karlsruhe, 
amb la mateixa galeria ber·
linesa. Més endavant també 
exposarà  a l’Espai d’Arts de 
Roca Umbert. 

L’exposició es pot veure al Museu de Ciències Naturals

‘Estruços’, d’Efraïm Rodríguez, 
es presenta a Granollers


