30

EL 9 NOU

CULTURA

La màgia de
Sergi Buka, al
Teatre de Ponent
de Granollers

Macedònia
presenta el nou
disc a Granollers

Granollers

El grup Macedònia, format
actualment per Paula Noguer,
Carlota Busquets, Irene Carreras, Maria Farrés i Sara Roy,
pujarà aquest diumenge a la
tarda a l’escenari del Teatre
Auditori de Granollers per
presentar el nou disc, Desperta. El treball va ser enregistrat als estudis de Manu Guix,
que també hi ha col·laborat,
amb cançons com “Desperta’t”, “La fada”, “Univers” o
“La lluna al pati”, entre altres.
El grup va néixer amb el
propòsit de fer cançons per a
nens i nenes de 6 a 12 anys.
Però, a més de distreure, es
va marcar l’objectiu d’educar
i convertir-se en un vehicle
vàlid per a les famílies i els
educadors. Les noies del grup
ho són durant cinc anys i
després es fa un càsting per
buscar-ne cinc més. El concert
començarà a les 6 de la tarda.

Apunta Teatre
actua a Cardedeu
Cardedeu

La companyia Apunta Teatre
presenta aquest dissabte a
les 8 del vespre al Centre
Cultural de Cardedeu l’obra
Tu digues que l’estimes. Es
tracta d’una comèdia fresca i
divertida sobre el món de la
parella, on tot un joc d’embolics porta a un final sorprenent. També és una reflexió
sobre les relacions d’amor i
d’amistat, que ofereix una
solució infal·lible: sempre
que tinguis un problema
amb la teva parella, tu digues
que l’estimes. La direcció és
d’Ivan Campillo, que també
és un dels intèrprets al costat
de Sílvia Forns, Ramon Godino, Laura Sancho i Joan Sureda. El preu de l’espectacle és
de 15 euros.

RAMON SOLÉ

El mes dedicat a la màgia
continua al Teatre de Ponent
de Granollers aquest cap de
setmana amb l’actuació de
Sergi Buka, que presentarà
L’impossibilista. Divendres i
dissabte a les 9 del vespre i
diumenge a les 6 de la tarda,
Buka convidarà el públic a
endinsar-se en un viatge per
explorar els límits entre la
il·lusió i la realitat, en un
món d’imaginari i de desitjos per gaudir d’una manera
privilegiada de l’emoció de
ser sorprès, on l’observador
és el primer protagonista
i “l’essència”, el principal
ingredient d’aquesta màgia
tan ideal.

Granollers

Els components de Manel i la resta de membres de l’equip, dimecres al migdia dinant al bar de Roca Umbert

Manel puja a l’escenari de la Nau B1
amb totes les entrades exhaurides
El grup ha estat tota la setmana a Roca Umbert preparant la gira
Granollers
EL 9 NOU

La residència que el grup
Manel ha estat fent durant
tota la setmana a la sala Nau
B1 de Granollers culminarà
aquest divendres al vespre
amb l’assaig general obert
que faran del seu nou treball
discogràfic, Atletes, baixin
de l’escenari. El concert del
grup de pop barceloní, que
es va anunciar dilluns al
vespre, ha creat una gran
expectació a Granollers i la
comarca, fins al punt que a
la mitja tarda de dimarts ja
s’havien exhaurit totes les

entrades.
Els membres del quartet,
que només en dues setmanes
han aconseguit ser al número 1 de les llistes de vendes,
han estat cada dia assajant a
l’Espai de la Nau B1 de les 10
del matí a les 8 del vespre,
fent parada per dinar al bar
de Roca Umbert.
Manel ha seguit el camí
d’altres formacions que, al
llarg d’aquest darrer any,
també han escollit la sala
granollerina per fer-hi una
residència i preparar els
seus concerts. Per als responsables de la sala, que
fan una feina constant amb

la promoció de grups de
l’escena emergent catalana,
és un regal poder oferir al
seu públic un concert com
aquest, protagonitzat per
un grup de pop cantat en
català de tant renom i amb
una trajectòria tan fulgurant.
El quartet barceloní ha
pogut preparar en aquest
espai les seves properes actuacions, que al llarg de l’estiu el portarà al Primavera
Sound, Pirineos Sur, Veraneos de la Villa, Festival de Cap
Roig i altres cites imprescindibles del circuit estatal de
festivals.

EL 9 NOU

La segona edició del Festival
de Poesia de Sant Celoni,
organitzat per l’Ajuntament
amb la coordinació del poeta local Pau Gener, portarà
aquest divendres i dissabte
algunes de les veus poètiques més remarcables de la
llengua catalana. És el cas,
per exemple, de Joan Vinuesa, Anna Gual, Jaume C.
Pons Alorda, Núria Martínez
Vernis, Anna Aguilar-Amat,
David Castillo, Martí Sales,
Nú Miret, Ester Andorrà,
Daniel Busquets o Eduard
Ramírez. Pau Gener, que
obrirà el festival aquest
divendres a les 7 de la tarda
juntament amb Jordi Julià,
ha destacat que els partici-

pants són alguns dels millors
poetes en llengua catalana.
“Tots també són molt bons
oralment”, afegeix. Segons
Gener, “amb aquest festival
s’està fent història perquè
s’hi agrupen els millors poetes”. Dissabte, els recitals
començaran a les 5 de la
tarda. La cloenda es farà a
les 9 del vespre al Claustre
de l’Antic Hospital de pobres
i malalts amb tots els poetes participants. Mentre se
celebrin els diferents actes
hi haurà petites mostres de
cultura local al pati de Can
Ramis amb la participació
de la Colla Gegantera, Bocs
i Cabres, Colla de Diables i
Colla Bastonera Quico Sabaté.
Una de les característiques
d’aquesta edició és que el

La Garriga

Amics del Jazz de la Garriga,
juntament amb l’Aula de
Música de Moderna i Tradicional de la FUMH, han
organitzat per aquest dissabte al matí un taller de tres
hores d’iniciació al jazz i a la
música moderna. Durant el
taller es farà una introducció
al llenguatge del jazz, i es
treballaran aspectes propis
d’aquest estil com la improvisació i la interacció entre els
músics. L’activitat està inclosa dins el Festival de Jazz,
que continuarà al vespre amb
un concert de Jazz Machín.

Visita nocturna a
les exposicions del
Museu de Granollers

Poetes d’arreu de Catalunya
participen al II Festival de
Poesia de Sant Celoni
Sant Celoni

Taller d’iniciació al
jazz a la Garriga

Granollers

En el marc de la Nit Europea
dels Museus, aquest dissabte
a les 10 del vespre, el Museu
de Granollers farà una visita nocturna a les diferents
exposicions amb l’acompanyament dels membres de
la companyia de teatre Acte
Quatre.

El Museu Abelló de
Mollet presenta una
nova joia
El poeta Pau Gener i la regidora Julia de la Encarnación en la presentació
Mollet del Vallès

Festival es descentralitza
una mica i es portarà a edificis no institucionals com La
Clau o El Celler. D’aquesta
manera es vol acostar la poesia a un perfil de gent diferent, a joves que potser un
dissabte a la tarda no aniria
a escoltar poesia. Segons la
regidora de Cultura de Sant
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Celoni, “és un festival de
primer nivell. És important
apostar per la cultura”. De
la Encarnación va agrair a
Pau Gener la bona feina que
porta a terme. El festival té
un cost de 1.000 euros, i ni
el coordinador ni els participants cobren res, excepte la
benzina.

El Museu Abelló de Mollet,
per celebrar el Dia Internacional dels Museus, presentarà
aquest cap de setmana una
nova joia de la seva collecció, El giravolt de maig, el
fulletó d’una òpera del compositor vilanoví Eduard Toldrà. La joia estarà exposada
al vestíbul.

