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El festival arriba a la sisena edició organitzat per entitats i l’Ajuntament

Musik N Viu portarà 17 grups en 
dos caps de setmana a Granollers

T.
T.

Dani Catalina, Pau Borràs, Josep Mayoral, Carles Cabanillas, Sònia Suárez i Cesc Andújar en la presentació del festival

Granollers

EL 9 NOU

Granollers ja té a punt la 
sisena edició del festival 
Musik N Viu, una de les 
principals cites musicals de 
l’estiu a la ciutat. La progra-
mació, impulsada per l’Ajun-
tament i quatre entitats 
locals, inclourà 17 grups que 
actuaran el darrer cap de set-
mana de juny i el primer de 
juliol. Segons el regidor de 
Joventut, Carles Cabanillas, 
Musik N Viu “és un model 
consolidat d’oci nocturn per 
als joves, amb un model de 
gestió molt singular sorgit 
fa cinc anys dels mateixos 
joves”. Una de les novetats 
d’aquest any, va anunciar el 
regidor, serà una pantalla 
gegant a l’escenari en la qual 
es projectaran vídeos de pre-
venció sobre el consum de 
drogues i el sexe segur.

La varietat d’estils musi-
cals és una de les caracte-
rístiques del festival. Cada 
entitat s’encarrega d’orga-
nitzar una nit de concerts. La 
primera, el 25 de juny, anirà 
a càrrec d’El Transformador, 
que ha apostat per la música 
de Granollers. “Volem que 
els grups d’aquí tinguin una 
oportunitat de tocar”, va 
afirmar Dani Catalina. Actu-
aran els grups locals Kibbutz, 
Dirty Youngers i Punkis de 
Postal, i el grup basc Lenda-
karis Muertos, que actuarà 
com a cap de cartell.

Per al dissabte 26 de juny, 
el col·lectiu Jovent Ignorat 

ha preparat les actuacions de 
La Limoncello, que acaba de 
guanyar el Concurs de Rock 
a l’Ascensió, Sotazero, Kayo 
Malayo i La Pegatina, que 
actuarà com a cap de cartell. 
“Hem apostat per una músi-
ca festiva i ballable, de rock 
i de rumba”, va explicar el 
representant de l’entitat Pau 
Borràs. 

D’altra banda, el Col·lectiu 
Fantasma s’encarregarà 
d’amenitzar la nit del diven-
dres 2 de juliol. “Per primera 
vegada, apostem per quatre 
bandes de l’escena indepen-
dent catalana”, va anunciar 
Sònia Suárez. El cartell està 

encapçalat pels granollerins 
Camping, “una gran prome-
sa del rock experimental i 
un grup que ens fa molta 
il·lusió que toqui”. També 
actuarà The New Raemon, 
un grup de l’escena indepen-
dent barcelonina que s’ha 
convertit en un referent en 
l’àmbit estatal, i Klàudia, 
una banda petita però que ja 
ha actuat en molts festivals. 
La nit es completarà amb 
l’actuació d’El Petit de Cal 
Eril, una banda diferent de 
la resta, amb un so més folk 
i rural.

El festival acabarà el 3 de 
juliol amb la nit organitzada 

pels Diables de Granollers, 
dedicada a la música reggae. 
El cap de cartell serà Tippa 
Irie, però també actuaran el 
grup local Los Amantes de 
tu Hermana, a més de Mim-
misikous Band, Nyahbingi 
Sound System i Ziggi.

Tots els concerts del festi-
val començaran a les 10 del 
vespre i seran gratuïts. El 
disseny del cartell és del gra-
nollerí Aleix Font Coderch, 
que va ser escollit d’entre un 
total de 23 imatges d’estils 
molt diversos presentades 
per 13 joves d’entre 15 i 30 
anys. El premi està dotat amb 
800 euros.

El Sónar 2010 
arriba a Granollers 
amb una proposta 
familiar
Granollers

L’espai de Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts de 
Granollers acollirà aquest 
dissabte i diumenge, per 
primera vegada, una pro-
posta inclosa en el Festival 
Internacional de Música 
Avançada i Art Multimèdia, 
Sónar 2010, concretament 
dins el SónarKids. Consisti-
rà en una experiència musi-
cal electrònica interactiva 
batejada com a 0>100, i que 
vol explicar als nens i nenes 
com es fa la música elec-
trònica en temps real. Els 
participants estan convidats 
a portar a Roca Umbert els 
seus propis instruments per 
compondre música amb les 
indicacions de Koulomek 
(Marc Pitarch), i els quatre 
escenaris de la iniciativa 
estaran connectats en temps 
real. També hi participen 
Lleida i Olot, mentre que el 
centre d’operacions serà a 
l’Auditori del MACBA, on hi 
haurà Guillamino (Pau Gui-
llamet), que confeccionarà 
una obra inèdita en temps 
real.

Es presenta 
un llibre del 
jaciment de Sant 
Miquel
Vallromanes

El llibre El jaciment ibèric 
de la muntanya de Sant 
Miquel. Montornès del Vallès 
i Vallromanes es presenta 
aquest divendres a les 7 de 
la tarda al Club de Golf de 
Vallromanes. Es tracta d’un 
estudi sobre l’estat actual del 
jaciment ibèric i sobre el sue 
valor històric i patrimonial, 
elaborat per Josep Guitart 
i David Asensio, professors 
del Departament de Ciències 
de l’Antiguitat i l’Edat Mit-
jana de la Universitat Autò-
noma de Barcelona. El llibre 
pertany a la col·lecció “Estu-
dis” de la sèrie Recursos 
Culturals, que edita l’Àrea de 
Cultura de la Diputació de 
Barcelona.

Tramoia presenta 
‘Lisístrata’ a l’Ateneu 
de Sant Celoni

Sant Celoni

El grup local Tramoia, sota 
la nova direcció de Mòni-
ca Lloret, presenta aquest 
dissabte a les 10 del vespre 
a l’Ateneu de Sant Celoni 
Lisístrata, tot un clàssic en 
el gènere de la comèdia gre-
ga. Les entrades es poden 
comprar de forma anticipa-
da per 5 euros a Can Bilbeny 
o abans de la representació 
per 6 euros.

Nyoca Teatre estrena 
‘Camins perduts’
L’Ametlla del Vallès

El grup de teatre Nyoca, de 
l’Ametlla, estrena aquest 
cap de setmana el seu últim 
muntatge, Camins perduts. 
El director Joan Monells ha 
fet una adaptació de contes 
de Txejov, Maupassant i 
Allan Poe, que ell mateix ha 
traduït. L’espectacle vol ser 
un homenatge a tres grans 
autors del segle XIX que 
destaquen pels seus relats 
breus. Els que Monells ha 
adaptat tenen un tret comú: 
els seus protagonistes es 
veuen abocats a situacions 
límit que els deriven a un 
desenllaç totalment inespe-
rat. L’obra és interpretada 
per Jordi Allepuz, Montse 
Costa, Glòria Pallejà, José 
Ruiz, Consol Sans, Josep 
Lluís Simarro, Belén Tàcies i 
Puri Villanueva.

Viaplana participa en 
una col·lectiva a la 
Carles Taché

Granollers

El granollerí Vicenç Viaplana 
exposa en una col·lectiva a 
la galeria Carles Taché de 
Barcelona. La sala ha selecci-
onat diversos artistes que hi 
treballen habitualment per 
participar en aquesta mos-
tra de final de temporada. 
Cadascun d’ells presenta una 
obra de gran format, ja siguin 
pintures, escultures o foto-
grafies. Viaplana hi exposa 
una peça de 2x1,80, Souvenir, 
procedent de la seva pro-
ducció més recent. Els altres 
artistes són Jannis Kounellis, 
Joan Brossa, José Manuel 
Broto, Alberto Garcia-Alix, 
Jordi Colomer, Liliane 
Tomasko, Sean Scully, Chema 
Alvargonzález, Cornelia Par-
ker, Antonio Saura i Miguel 
Ángel Campano.


