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L’Esquellot organitza la 1a Mostra de Poesia, Poesia a Manta! amb activitats diverses

Cardedeu impulsa la poesia 
en totes les seves vessants
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La presentació de la Mostra de Poesia, que comen çarà aquest cap de setmana i s’allargarà fins a finals de mes

Cardedeu

EL 9 NOU

Amb el nom de PAM! (Poesia 
a Manta!), Cardedeu enceta 
aquest divendres la primera 
mostra poètica del municipi, 
amb l’objectiu de mostrar-la 
en totes les seves vessants. 
Organitzada per l’associació 
cultural L’Esquellot, junta-
ment amb l’Ajuntament, el 
Centre Cultural, la Biblioteca 
i el Consorci de Normalit-
zació Lingüística, aquesta 
primera edició de la mostra 
inclourà recitals infantils, 
conferències, música, art, 
gastronomia, una mostra 
de poesia local, un slam de 
poesia i diversos recitals, que 
tindran lloc durant tots els 
caps de setmana de novem-
bre. 

En aquesta primera edició 
hi haurà representants de la 
poesia feta en català  d’arreu 
dels Països Catalans, des 
de Verdaguer fins a Josep 
Pedrals, passant per Joan 
Vinyoli –del qual enguany se 
celebra el centenari–, Este-
llés, Màrius Torres, i poe-
tes actuals com Massanet, 
Aguilar-Amat, Vadell, Pons 
Alorda i Pau Gener Galin. 
A més, té un pes important 
en la mostra la poesia infan-
til, que arribarà de la mà 
d’Andreu Galan. També hi 
participaran els experts en 
recitació slam com Laia Cla-
ver, David Casadellà i Ramon 
Bartrina, en un acte organit-
zat per Kerunta Poetry.

Durant tot el mes de 
novembre a la Biblioteca 
Marc de Vilalba s’hi podrà 
veure una exposició de dibui-
xos i pintures dels alumnes 
de L’Estació és Allà, espai per 
les arts i les lletres.

Cardedeu

EL 9 NOU

Poesia a Manta! se celebra-
rà tots els caps de setmana 
d’aquest mes de novembre:

*7 de novembre: A 2/4 de 7 
de la tarda, a la Biblioteca 
Marc de Vilalba, activitat 
infantil Qui no sap riure, no 
sap viure, amb Andreu Galan.
*A les 8 del vespre, a la Sala 
de les Columnes, inaugura-
ció del PAM!
*Divendres 14: A les 7 de la 
tarda, a la biblioteca, confe-
rència “Joan Vinyoli, un gran 
poeta europeu del segle XX”, 
a càrrec de Jordi Llavina, 

escriptor i comissari de l’Any 
Vinyoli.
*Dissabte 15: A les 9 del 
vespre, al Centre Cultural, 
Estellés de mà en mà.
*Divendres 21 de novembre: 
A les 10 del vespre, al Taram-
bana, Slam PAM!.
*Dissabte 22 de novembre: 
A les 8 del vespre, al Centre 
Cultural, Vinyolem Vinyoli, 
recital de poemes.
*Diumenge 23 de novembre: 
A les 12 del migdia, al pati 
de Casa Corbella, concert 
vermut: Meritxell Gené canta 
Màrius Torres.
*Dissabte 29 de novembre: 
A les 10 del vespre al Taram-
bana, PIM PUM PAM! Recital 

gamberro amb Josep Pedrals, 
M. Antònia Massanet, Pau 
Vadell, Anna Aguilar-Amat, 
Jaume C. Pons Alorda i Pau 
Gener Galin.
*Diumenge 30 de novembre: 
A 2/4 de 9 del matí, des de 
davant del Casal de la Gent 
Gran, excursió a Folgueroles. 
Ruta literària Verdaguer. 
Recorregut guiat i recitat per 
Anna Maluquer.

Dins l’Off-PAM el diven-
dres 21 de novembre al 
Tarambana es farà un taller 
de rapsòdia, i el diumenge 
30 de novembre, també al 
Tarambana, l’espectacle 
Cosins de Tarzan, basat en els 
textos de Pruden Panadès.

La Mostra s’inaugura divendres amb un espectacle infantil

Actes diversos tot el novembre

L’Esbarjo Verdi de 
Cardedeu suprimeix 
la sessió de dissabte 
al vespre
Cardedeu

A partir d’aquest cap de 
setmana, el cinema Esbarjo 
Verdi de Cardedeu ha decidit 
suprimir la sessió dels dis-
sabtes a les 11 del vespre en 
no assolir-se l’objectiu d’as-
sistència fixat en incorporar 
aquesta nova sessió, en perí-
ode de proves, a l’octubre 
de 2012. D’aquesta manera, 
els organitzadors volen ren-
dibilitzar els recursos. Les 
sessions que es faran a partir 
d’aquest cap de setmana són 
les de dijous a les 9 del ves-
pre, divendres a les 10 del 
vespre, dissabte a les 8 del 
vespre i diumenge a les 7 de 
la tarda. La pel·lícula que es 
projecta aquest cap de setma-
na és La entrega, dirigida per 
Michaël Roskam.

Carme Canela 
presenta 
‘Granito de sal’ 
a Granollers
Granollers

La formació Carme Canela 
Quartet presentarà aquest 
divendres a Granollers el 
seu nou disc, titulat Granito 
de sal, que pren el nom de 
la cançó que va escriure el 
músic Gato Pérez. El nou 
treball discogràfic és un 
recull de peces d’aquí i de 
fora amb un component 
comú: totes 11 giren a l’en-
torn de l’univers de la dona. 
El concert començarà a les 
10 del vespre al Casino, 
dins el nou Cicle de Jazz 
d’aquesta entitat. En aquest 
concert, la cantant estarà 
acompanyada per Joan Mon-
né (piano), Marko Lohikari 
(contrabaix) i Carlos Falan-
ga (bateria).

Ponent presenta 
l’espectacle 
multidisciplinari 
‘Bufa el vent’
Granollers

El Teatre de Ponent de 
Granollers ofereix aquest 
diumenge a les 7 de la tarda 
un espectacle multidisci-
plinari, totalment vallesà, 
basat en el poemari Bufa 
el vent, del granollerí Joan 
Sala Vila. Serà un muntatge 
d’una hora de durada en què 
el públic podrà descobrir i 
gaudir de “tres rapsòdies 
del vent, tres llenguatges 
dels humans, tres agerma-
naments entre paraula, 
música i dansa”. D’aquesta 
manera s’uniran la veu de 
Paco Asensio, els moviments 
d’Àgueda Murillo i el violí 
d’Ernest Briceño, amb l’as-
sessorament artístic de Fre-
deric Roda. 

Actuaran Claudi Arimany, Jordi Gendra i David Riba

Concert de flauta a Granollers 
en record de Carles Riera

Granollers

EL 9 NOU

L’Escola Municipal de Músi-
ca de Granollers oferirà 
aquest divendres un concert 
en record a l’antic director 
del centre Carles Riera, que 
estarà protagonitzat pel 
flautista granollerí Claudi 
Arimany, un dels millors de 
la seva generació, i dos dels 
seus deixebles, David Riba i 

Jordi Gendra, aquest últim 
també de Granollers. 

L’actuació, que s’emmarca 
dins el cicle L’un? L’altre? O 
Tots Dos!, es titula Tres flau-
tes per a un clarinet, i tindrà 
una sessió a les 7 de la tar-
da, per als més petits, i una 
altra a les 8 del vespre, per al 
públic adult. Arimany i els 
seus deixebles interpretaran 
obres de Beethoven, Mozart, 
Kuhlau i  Doppler, tocades 

amb tres instruments iguals, 
una de les predileccions de 
Carles Riera.

D’aquesta manera es vol 
recordar el músic, pedagog 
i divulgador musical, que 
va destacar per la seva tasca 
com a professor i director de 
l’Escola Municipal de Músi-
ca des de 1984 fins a la seva 
mort, i per ser l’introductor 
dels clarinets històrics a 
l’Estat.

Nova sessió del Petit 
Cineclub a Granollers
Granollers

El Petit Cineclub oferirà una 
nova sessió aquest diumenge 
a les 5 de la tarda al Cen-
tre Cultural de Granollers, 
organitzat per l’Associació 
Cultural. En aquesta sessió 
es projectarà Kérity, la casa 
dels contes, de Dominique 
Monféry. És una pel·lícula 
d’animació coproduïda 
entre França i Itàlia, escrita 
per Anik Leray i Alexandre 
Révérend, i dirigida per 
Dominique Monféry i Henri 
Heidsieckamb, amb música 
de Chistophe Héral. La pel-
lícula està recomanada per a 
un públic familiar.


