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NOU9 CULTURA EL 29

TAG, Amics de la Unió, Orquestra de Cambra i AC enllesteixen el muntatge per al 30 de març

‘La flauta màgica’ arribarà a 
Granollers en una adaptació familiar

T.
T.

Mara Gàlvez, Roger Pocurull, Clàudia Leiva, Josep Mayora, Alba Barnusell, Marta G. Otín i Josep Vila en la presentació

Granollers

Teresa Terradas

La nova proposta famili-
ar del Teatre Auditori de 
Granollers, La flauta màgica, 
acostarà aquesta òpera de 
Mozart a un públic de totes 
les edats a partir de l’adap-
tació creada conjuntament 
pel mateix equipament, 
l’Orquestra de Cambra de 
Granollers, la Societat Coral 
Amics de la Unió i l’Associ-
ació Cultural. El nou mun-
tatge s’inscriu en la mateixa 
línia d’alguns anteriors com 
El flautista de Hamelin, El 
viatge terrífic del Patufet o 
Hansel i Gretel. En aquesta 
ocasió hi participaran alum-
nes de l’escola Salvador 
Espriu de Granollers. 

“Davant muntatges com 
aquest, fruit de la unió de 
molts esforços, realment 
tenim una sensació d’excep-
cionalitat”, va reconèixer 
Josep Vila, director d’Amics 
de la Unió en la presentació 
del muntatge, que s’estre-
narà el diumenge 30 de 
març a les 6 de la tarda al 
Teatre Auditori. El dilluns i 
el dimarts següent tindran 
lloc tres sessions escolars 
per a un total de 1.500 
alumnes de tercer i quart de 
primària de Granollers i de 
la Mancomunitat de la Vall 
del Tenes.

A l’escenari del Teatre 
Auditori de Granollers hi 
pujaran unes 150 persones, 
incloent-hi els cantaires del 
Cor Infantil Amics de la 
Unió, els músics de l’Orques-

tra de Cambra de Granollers 
i el cor de l’escola Salvador 
Espriu, acompanyats del can-
tant Toni Marsol, en el paper 
de Papageno. Tot plegat sota 
la direcció musical de Corra-
do Bolsi i l’escènica de Marta 
G. Otín. “Ha estat tot un rep-
te treballar en aquesta obra, 
primer per la història en si, 
que és complexa, i també per-
què és una òpera amb moltes 
entrades i sortides, tenint en 
compte que treballem amb 
molta gent”, ha explicat Otín. 
Per a ella ha estat primordial 
que els nens i les nenes sem-
pre puguin estar en escena 
encara que no cantin.

Mara Gàlvez, especialista 

de música de l’escola Salva-
dor Espriu, considera que 
és una gran oportunitat 
participar en aquest projec-
te col·lectiu i poder estar a 
l’escenari cantant amb una 
orquestra professional. “Està 
sent una experiència molt 
enriquidora, i estem molt 
contents i nerviosos alhora”, 
va reconèixer.

Per a Roger Pocurull, un 
dels alumnes participants 
de l’escola Salvador Espriu, 
participar a La flauta màgica 
“és una cosa excepcional 
a la vida, que ens fa sentir 
importants i que ens ajudarà 
a créixer. Ha estat dur, però 
la recompensa s’ho val”. La 

seva companya Clàudia Leiva 
no es mostrava menys encan-
tada amb el projecte. “M’ho 
he passat molt bé i ens han 
ensenyat moltes coses”, va 
dir.

Amb aquesta adaptació de 
La flauta màgica els assis-
tents coneixeran de primera 
mà els diferents personatges 
d’aquesta òpera de Mozart, 
com la Reina de la Nit, Saras-
tro o Pamina, a més de diver-
ses situacions i aventures. 
L’adaptació ha estat feta per 
Albert Romaní. Una hora 
abans de la representació, a 
les 5 de la tarda a la Sala Peti-
ta, David Puertas oferirà una 
introducció del conte.

Concert de Miquel 
Abras i Ramon 
Mirabet, a Can 
Raspall de la Garriga
La Garriga

El cicle Terra de Sons oferirà 
aquest dissabte un nou con-
cert en un espai emblemàtic 
de la Garriga. En aquesta 
ocasió l’escenari serà Can 
Raspall, i els protagonistes, 
Ramon Mirabet i Miquel 
Abras, que actuaran a partir 
de les 10 del vespre. Mirabet 
presentarà les cançons d’un 
primer disc, Happy days, 
que amaga una gran càrrega 
emocional. Per la seva part, 
Miquel Abras, considerat un 
dels artistes amb més reper-
cussió dins de l’escena musi-
cal catalana actual, presen-
tarà el darrer disc, Equilibris 
impossibles (Musica Global). 
Aquest darrer treball suposa 
una ruptura estilística amb 
els anteriors. Si l’amor era 
l’eix central dels seus tres 
primers treballs, en aquest 
disc les històries quotidia-
nes guanyen un pes impor-
tant. Aquest nou treball 
també es caracteritza per la 
recerca d’un nou so.

Amics de la Ciutat 
de Granollers 
celebra quatre anys 
amb música jazz
Granollers

L’entitat Amics de la Ciu-
tat de Granollers celebrarà 
aquest diumenge el quart 
aniversari amb un acte 
musical a partir de les 7 de 
la tarda a la sala Tarafa. El 
grup Combo Monday 8PM, 
de l’Escola Municipal de 
Música Josep Maria Ruera de 
Granollers, oferirà un con-
cert de jazz. El combo està 
format per Ferran Casanova 
(clarinet), Naima Ventura 
(piano), Adrià Martínez (gui-
tarra), Toni Llobet (baix), 
Arnau Figueras (bateria) i 
Paula Barranco (veu).

Comença el Petit 
Cineclub, a Granollers, 
per a infants de totes 
les edats
Granollers

Aquest diumenge s’estre-
narà el Petit Cineclub, el 
nou projecte del Cineclub 
de l’Associació Cultural de 
Granollers adreçat, en princi-
pi, a un públic infantil d’en-
tre 6 i 10 anys. La primera 
pel·lícula que es projectarà, 
aquest diumenge a les 5 de la 
tarda al Centre Cultural, és 
Ernest & Celestine, una pro-
ducció francesa de Benjamin 
Renner, Stéphane Aubier i 
Vicent Patar, que es podrà 
escoltar doblada al català. El 
film va ser nominat a l’Oscar 
a la Millor Pel·lícula d’Ani-
mació.

Instal·lació artística 
a l’Institut Antoni 
Cumella de Granollers 

Granollers

L’Institut Antoni Cumella de 
Granollers ha presentat una 
instal·lació plàstica i audiovi-
sual, al vestíbul, que repassa 
la trajectòria vital i artística 
del reconegut ceramista 
granollerí del qual l’equipa-
ment escolar ha pres el nom. 
Aquest acte s’emmarca dins 
la celebració de l’Any Cume-
lla i de les portes obertes 
de l’institut que es va fer a 
principis del mes de març. 
La instal·lació és el resultat 
d’un treball interdisciplinari 
realitzat pels alumnes de 
primer d’ESO amb l’objectiu 
de donar a conèixer la figura 
de l’artista que dóna nom a 
l’Institut. La instal·lació es 
podrà visitar fins a final de 
curs en horari escolar.


