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Rialles Parets 
programa tres 
espectacles per 
celebrar els 19 anys

Parets del Vallès

EL 9 NOU

L’entitat Rialles Parets ha 
programat tres espectacles 
per commemorar el 19è ani-
versari de l’entitat. El primer 
espectacle és De bracet i es 
presentarà aquest diumenge 
a les 6 de la tarda al teatre 
Can Rajoler. El muntatge 
de la companyia Samfaina 
combina música i poesia. Des 
que es va estrenar fa quatre 
anys més de 55.000 infants 
han gaudit de l’espectacle, 
que ha estat representat amb 
èxit a gairebé 180 teatres 
de Catalunya. Al final de 
la representació, els nens i 
nenes podran pujar a l’esce-
nari per bufar les 19 espel-
mes i cantar una cançó d’ani-
versari juntament amb els 
membres de l’entitat i actors 
de la companyia. L’acte aca-
barà amb un berenar. També 
es representarà La llegenda 
de Sant Jordi, el 23 d’abril, 
i Bambi, el 28 d’abril. Des 
del seu naixement, l’abril de 
1994, Rialles Parets ha pro-
gramat prop de 280 especta-
cles adreçats al públic fami-
liar i 24 matinals de cinema. 
Cada any, dins la programa-
ció estable de Can Rajoler, 
organitza una quinzena de 
representacions. Actualment 
l’entitat té 60 famílies amb el 
Carnet d’Amics de Rialles.

Mollet acull        
la VIII Trobada 
de Flautes de Bec

Mollet del Vallès

Mollet acollirà dissabte la 
VIII Trobada de Flautes 
de Bec, amb la participació 
d’alumnes de les escoles 
municipals de música de 
Mollet i l’Ametlla, i dels 
conservatoris de Sant Cugat, 
Sabadell i Vic. Després d’un 
dia de convivència i treball 
musical, els 60 participants 
oferiran un concert de cloen-
da obert al públic, a les 6 de 
la tarda a l’església de Sant 
Vicenç. En aquesta trobada 
hi participa tot l’alumnat de 
flauta de bec de cada centre, 
des dels més menuts fins als 
adolescents i joves que ja 
cursen estudis professionals, 
incloent-hi també un cert 
nombre d’adults. Les troba-
des van començar el 2002 
impulsades per un grup de 
professors i professores de 
la comarca, entre les quals 
hi havia Montserrat Vernet, 
professora de flauta de bec 
i llenguatge musical de l’Es-
cola Municipal de Música de 
Mollet.

Cardedeu

EL 9 NOU

El Teatre de Ponent de 
Granollers dedica aquest cap 
de setmana a les produccions 
de Cardedeu amb la presen-
tació de tres propostes total-
ment diferents sota el nom 
de DO Cardedeu. 

La programació s’obri-
rà aquest divendres amb 
la representació de Som 
una noció, un espectacle 
satíric sobre la història de 
Catalunya dirigit per Jordi 
Purtí a partir d’un text d’Òs-
car Orbezo, que també fa 
d’actor juntament amb Mari-
ona Blanch. El muntatge es 
va estrenar el gener del 2012 
i van estar quatre mesos a la 
sala Pepe Rubianes del Club 
Capitol de Barcelona. “Cap-
girem el que va passar per 
provocar el riure. Hi ha mol-

ta conya perquè volem que 
la gent rigui moltíssim”, va 
comentar Orbezo en la pre-
sentació de l’espectacle, que 
es complementa amb música 
en directe.

El cap de setmana DO 
Cardedeu continuarà dissab-
te amb l’espectacle musical 
Per la humitat de la llengua, 
de la formació Xò fred no val 
rè, basat en música tradicio-
nal molt acurada amb unes 
pinzellades teatrals molt 
personals. 

La programació es tancarà 
diumenge a les 6 de la tarda 
amb Arran de Joan Vinyoli, 
un recital de poesia de Jordi 
Aligué i Gemma Reguant, 
amb música d’Arturo Blasco. 
“És un diàleg constant entre 
la música i la paraula”, expli-
ca Aligué. Segons ell, és un 
recital en què reivindiquen 
el fracàs.

Artistes de Cardedeu presenten 
propostes al Teatre de Ponent

La companyia de Montmeló, amb 14 anys de trajectòria, passa a dir-se Argot Teatre

Clownx Teatre es renova per 
obrir-se al mercat internacional
Montmeló

Patrícia Cuní

Després de gairebé 14 anys 
de trajectòria com a Clownx, 
la companyia de teatre per a 
tots els públics de Montmeló 
es renova. En el marc de la 
Mostra de Teatre d’Igua-
lada, aquest dissabte Jordi 
Gilabert, Arnau Monclús i 
Mònica Garcia presentaran 
oficialment la nova marca, 
que esperen que els ajudi a 
obrir-se terreny al mercat 
internacional: Argot Teatre. 

En paraules d’un dels 
fundadors de Clownx, Jordi 
Gilabert, el canvi de nom “és 
una evolució natural després 
d’una etapa molt llarga i ple-
na de projectes interessants”. 
“Ha arribat un moment en 
què volíem fer altres coses 
i creiem que el nom ens 
restringia una mica artística-
ment”, explica Gilabert. Els 
membres de la companyia 
han meditat molt la decisió 
i han apostat per Argot Tea-
tre “perquè és un nom amb 
caràcter i estil”. 

Dissabte, aprofitant la 
cita anual dels professionals 
del sector amb la Mostra de 
Teatre d’Igualada, es presen-
tarà un vídeo que explica de 
forma molt visual que el món 
canvia. “Nosaltres volem 
apostar pel canvi”, diu Gila-
bert. Una evolució que passa 
per obrir mercats i traspassar 
fronteres. I, a la vegada, per 

adaptar-se als nous temps. 
Expliquen que en 14 anys “el 
públic ha canviat” i que el cos 
els demana “provocar més la 
reflexió de la gent”. 

Argot Teatre mantin-
drà tots els espectacles de 
Clownx en cartell i continu-
arà rodant pel territori amb 
ells. Però, per acompanyar 
el canvi de nom, de cara a 
la primavera de 2014, volen 
estrenar-ne un de nou, que 
començaran a preparar 
d’aquí poc i que intentaran 
finançar en part gràcies al 
micromecenatge. Precisa-
ment, aquest muntatge es 
pensarà perquè es pugui 
representar sense compli-

cacions a qualsevol país. La 
companyia ha apostat fort 
per la internacionalizació 
contractant una persona 
perquè els doni un cop de 
mà per trobar oportunitats 
a fora de casa i ja han anat 
a una fira a Alemanya per 
fer contactes. A més, estan 
intentant lligar una gira per 
Sud-amèrica d’Ot el Quixot, 
un dels seus espectacles 
estrella. Gilabert, membre 
de Clownx des dels seus 
inicis, reconeix que hau-
ran de “picar molta pedra”, 
però també que estan molt 
engrescats amb la idea de fer 
coses diferents. Així com que 
“en els darrers temps”, a cau-

sa de la crisi, estan treballant 
menys al territori espanyol 
que a Catalunya. 

A banda del vídeo, la com-
panyia ha fet una aposta 
decidida per la comunicació 
2.0 amb l’objectiu d’apropar-
se al públic abans, durant i 
després de cada espectacle, 
de jugar amb ells. D’una 
banda, renovaran la pàgi-
na web i obriran un bloc 
(Argotteatre.wordpress.
com). A través del seu canal 
d’Instagram (@argotteatre) 
hi compartiran imatges 
amb textos creatius, mentre 
que Facebook serà un espai 
lúdic a on interactuar amb el 
públic i premiar-lo. 

El muntatge ‘Action!’, de Clownx Teatre

Artemisia celebra el primer any amb una exposició 
d’escultures i pintura

Les Franqueses del Vallès

La sala Artemisia de les Franqueses ha celebrat el primer ani-
versari amb la inauguració de l’exposició “Una amistat: línies i 
formes” del pintor Rafael Curtielles i l’escultor Joan Escudé. La 
mostra és una proposta conjunta d’aquests dos autors formada 
per 12 dibuixos en blanc i negra en tinta xina i 10 escultures de 
marbre de pintura. En aquest primer any, la sala ha presentat 
cinc exposicions individuals, una col·lectiva, un mercat d’art, 
i s’han fet dos concerts, un cinefòrum, una nit de contes per a 
adults, quatre visites guiades i dos sopars amb tast de vi.


