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La companyia de la Garriga estrena el Canòdrom com a espai teatral, dins la Mercè

Artristras porta ‘Pandora’ 
per primer cop a Barcelona
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Una escena de l’espetacle ‘Pandora’, que es podrà veure divendres i dissabte
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‘Pluges d’estiu’ es va estrenar el 2002 i durant aquests anys ha anat evolucionant

La Garriga

EL 9 NOU

La companyia de teatre 
al carrer Artristras, de la 
Garriga, serà l’encarregada 
d’inaugurar el Canòdrom de 
la Meridiana de Barcelona 
com a nou espai teatral. 
En aquesta ocasió, la com-
panyia presentarà un dels 
seus darrers muntatges, 
Pandora, que es podrà veure 
divendres i dissabte a 2/4 
de 10 del vespre. Des que va 
crear l’espectacle, l’any 2005, 
Artristras encara no l’havia 
representat mai a Barcelona. 
Sí que s’havia pogut veure 
a Tàrrega, Cadis o a ciutats 
com Dortmund (Alemanya) 
o Dansk (Polònia).

La presència d’Artristras a 
les festes de la Mercè es com-
pleta amb l’actuació que farà 
aquest divendres a partir de 
2/4 de 7 de la tarda a la plaça 
Catalunya amb l’espectacle 
Pluges d’estiu, estrenat l’any 
2002. Quique Alcántara, 
membre de la companyia, es 
mostra molt content de tor-
nar a participar en les festes 
de la Mercè de Barcelona i 
remarca l’estrena aquest any 
del festival Mercè Arts de 
Carrer (MAC), on s’inclouen 
aquests i altres espectacles 
de les arts escèniques.

Els espectacles que presen-
ta la companyia Artristras 
ja tenen una llarga trajectò-
ria al darrere, però durant 
aquests anys han anat evolu-
cionant i canviant, apostant 
per la introducció de nous 
personatges o elements. Plu-
ges d’estiu proposa un viatge 
per les pluges d’aigua, d’her-
bes, de foc i de confetti, men-
tre que Pandora és una obra 
on es barregen la música, la 
dansa i la plàstica i que par-
teix de la mitologia clàssica.

Concert de 
l’organista 
alemany Josef 
Still a Granollers
Granollers

L’organista Josef Still, de la 
catedral de Trier (Alemanya) 
oferirà el concert El càlid 
orgue del Nord, aquest dis-
sabte a 2/4 de 10 del vespre 
a l’església de Sant Esteve 
de Granollers. A més de tres 
peces de Bach, Langlais i 
Reger, el repertori inclou un 
homenatge a Robetr Schu-
mann amb la interpretació 
de sis estudis en forma de 
cànon per a piano a pedals. 
El mateix dissabte, entre les 
11 del matí i les 5 de la tarda, 
el professor Still impartirà 
una classe magistral dirigida 
a tots els organistes i aficio-
nats a l’instrument, amb la 
participació d’alumnes dels 
conservatoris i escoles de 
música de Catalunya. El tema 
girarà al voltant de la música 
per a orgue del compositor 
Max Reger.

El Museu Abelló de 
Mollet impulsa una 
exposició sobre Joan 
Brotat
Mollet del Vallès

El Museu Abelló de Mollet, 
juntament amb el Museu de 
Valls i la Fundación Cesáreo 
Rodríguez-Aguilera de Jaén, 
és l’impulsor de l’exposició 
retrospectiva “Joan Brotat. La 
lluita per la innocència, 1946-
1966”, que es va inaugurar 
dimecres passat a la sala del 
Palau Moja de la Generalitat 
de Catalunya a Barcelona. 
La mostra se centra en els 
primers vint anys de pràctica 
artística del pintor, els més 
fructífers de la seva llarga 
trajectòria. L’exposició reu-
neix un centenar de peces, 
entre pintures, dibuixos, cerà-
miques i objectes decorats, 
procedents de nombroses 
col·leccions públiques i pri-
vades. Tant el Museu Abelló 
com el de Valls i la Fundació 
Rodríguez-Aguilera oferei-
xen un treball de gran interès 
històric.

Sessió poètica al Parc 
del Montnegre i el 
Corredor

Sant Celoni

Dins el cicle de Poesia als 
Parcs “Com el paisatge, així 
són els poemes”, el proper 
diumenge 26 de setembre es 
farà una sessió de la Font del 
Pradelló, a Olzinelles, al ter-
me municipal de Sant Celoni. 
La sessió començarà a les 12 
del migdia i anirà a càrrec 
de  Salvador Giralt i Marc 
Egea (viola de roda). En cas 
de pluja, l’acte se celebrarà a 
la sala d’actes de la Rectoria 
Vella de Sant Celoni.

El cicle Filharmonia de la Roca 
continua amb un concert familiar
La Roca del Vallès

EL 9 NOU

El cicle Filharmonia de la 
Roca continua aquest cap de 
setmana amb una proposta 
de concert familiar. Amb la 
direcció musical d’Eduard 
Iniesta i l’escènica de Pablo 
Paz, aquest diumenge a les 
12 del migdia al Centre Cul-
tural de la Roca es presen-
tarà  el concert Ma, me, mi... 
Mozart, en què s’interpreta-
ran diverses obres del reco-
negut compositor. La for-

mació és integrada per Pau 
Domènech (clarinet baix), 
Roman Gottwald (acordió 
serra i violí), Eduard Iniesta 
(instruments de corda pinça-
da), Juan Aguiar (violí) , Ivó 
Oller (flugel) i Laura Mejía 
(veu).

L’entrada costa tres 
euros i és gratuïta per als 
menors de 12 anys. El cicle 
Filharmonia continuarà a 
l’octubre i al novembre i es 
tancarà el 12 de desembre 
amb un concert de la Filhar-
monia Orquestra. Text


