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Els actes coincidiran amb el desè aniversari de la mort de l’artista

Mollet ret homenatge a Brossa 
amb la Setmana de la Màgia
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El mag Hausson va participar en la presentació de la Setmana de la Màgia

Mollet del Vallès

Patrícia Cuní

Màgia, Brossa i Mollet són 
els tres conceptes a l’entorn 
dels quals gira la programa-
ció de la primera Setmana 
de la Màgia a Mollet. Set 
dies dedicats a la màgia, 
però també a la figura del 
poeta Joan Brossa, i a la 
seva relació amb la ciutat, 
força vinculada també a 
l’il•lusionisme. En efecte, 
Mollet ja havia acollit els 
anys 1991 i 1992 unes Jorna-
des Internacionals de Màgia, 
en les quals havia participat i 
col•laborat el mateix Brossa. 
Però el seu contacte amb 
la ciutat va més enllà i la A 
brossiana que presideix la 
nova casa de la vila és el seu 
darrer llegat. Per això, i coin-
cidint amb el desè aniversari 
de la mort de Brossa, el Casal 
Cultural i l’Espai Escènic 
Brossa organitzen de l’1 al 
6 de juliol la Setmana de la 
Màgia a Mollet. L’objectiu és 
retre homenatge al poeta i 

El ral·li fotogràfic ha 
tingut més de 150 
participants

Granollers

Un total de 157 persones 
han participat en la desena 
edició del ral·li fotogràfic 
“Granollers es revela”. Els 
participants es dividien en 
dues categories: fotografia 
digital (112 adults) i ana-
lògica (21 adults). Pel que 
fa a la categoria infantil, hi 
va haver 45 participants. 
Aquest any, “Granollers 
es revela” es va sumar a la 
commemoració del setantè 
aniversari del bombardeig 
i la temàtica del ral·li va ser 
“Granollers, vila oberta a la 
pau”. Els punts que s’havien 
de fotografiar van ser el 
refugi antiaeri de la plaça 
Maluquer; Can Pineda del 
carrer Ricomà, on havien 
recollit refugiats durant la 
guerra; Can Jonch, que ara 
és un centre per la pau, i la 
casa del Portalet número 
13, on encara hi ha restes de 
metralla a la façana.

El barri de Can 
Bassa celebra la 
seva festa

Granollers

Els veïns de Can Bassa de 
Granollers han començat a 
celebrar la seva festa aquest 
llarg cap de setmana coin-
cidint amb Sant Joan. Al 
llarg del cap de setmana ja 
s’han fet diferents actes, que 
continuaran aquest dilluns i 
dimarts amb un berenar i jocs 
infantils, un ball, un vermut 
o un espectacle de varietats, 
que dimarts al vespre tancarà 
els actes festius del barri.

ferències i espectacles. És el 
cas d’una xerrada el dimarts 
dia 1 de juliol al Casal Cul-
tural a càrrec d’Oriol Fort, 
sobre els cinquanta anys de 
relació entre el poeta i la ciu-
tat. O bé una altra sobre la 
història de la màgia, a càrrec 
del mag i codirector de l’Es-
pai Escènic Brossa, Hausson. 

El divendres 4 de juliol, a 
les 9 del vespre, el Teatre de 
Can Gomà serà l’escenari de 
Poemància, un espectacle on 
diverses accions poeticomà-

giques que l’avantguardista 
va crear especialment per al 
mag Hausson es combinen 
amb números de manipu-
lació a l’estil del cabaret 
anglès. Dissabte, el mateix 
espai acollirà una gran gala 
màgica amb els il•lusionistes 
més rellevants del panorama 
actual de la màgia escèni-
ca, com Sergi Buka, Enric 
Magoo, Giro i Gina o Arka-
dio. L’endemà, el mateix 
Enric Magoo oferirà un 
espectacle infantil de màgia.  

L’Acadèmia Kaso acomiada el curs 
amb una exposició dels alumnes
Sant Celoni

Aquest ha estat el primer curs impartit a 
l’Acadèmia Kaso de dibuix i pintura, que es 
va inaugurar el setembre passat. Per posar el 
millor punt final, el pintor i escultor celoní 
Jesús S. Kaso, director i mestre del centre, 

ha organitzat una mostra que exhibeix els 
millors treballs dels alumnes. L’exposició, que 
romandrà oberta al públic fins al 29 de juny 
a la mateixa seu de l’Acadèmia, recull obres 
d’adults, joves i nens que han après a pintar o 
han perfeccionat la tècnica en aquest centre. 
L’exposició es va inaugurar dissabte i s’hi pot 
descobrir l’evolució creativa dels alumnes 
d’aquest primer curs. Y.D.

artista d’avantguardes, però 
també reivindicar la màgia a 
la ciutat.

Hi haurà espai per a con-


