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La Garriga acull 
l’estrena d’‘Una música 
de cavalls negres’

La Garriga

EL 9 NOU

L’actriu Mònica van Campen 
i el músic Jordi Gaspar estre·
nen aquest dissabte l’espec·
tacle Una música de cavalls 
negres dins el Festival Prima·
vera Poètica de la Garriga. El 
muntatge combina diversos 
arranjaments de textos del 
poeta ebrenc Albert Roig. Els 
autors han explicat que han 
deixat que alguns d’aquests 
poemes prenguessin forma 
de cançó, mentre que altres 
els han convertit en relat i 
uns altres han mantingut 
l’estat de poema quan en el 
seu laboratori particular els 
han barrejat amb les sonori·
tats del contrabaix i la guitar·
ra baixa.

Aquesta és la segona col·
laboració entre Van Campen 
i Gaspar, que es van conèixer 
compartint l’espectacle Bit-
llet d’anada a Albània.

Dins el Festival de Prima·
vera Poètica, aquest diven·

dres a les 10 del vespre al 
bar L’Illot es presentarà el 
muntatge Copes de poesia, 
amb Pau Vadell i Jaume Pons 
Alorda, en un acte coorganit·
zat amb La Bordalla. 

D’altra banda, diumenge 
a 2/4 de 12 del migdia, des 
de la plaça del Silenci, tindrà 
lloc la primera ruta poètico·
modernista. Amb sortida des 
de la plaça del Silenci, la ruta 
vol descobrir petits racons i 
aspectes singulars del patri·
moni modernista garriguenc. 
La visita serà guiada per 
l’arquitecte Lluís Cuspinera, 
expert en l’obra de Joaquim 
Raspall, i per Jaume Guardis, 
de la Fundació Fornells Pla·
Conxa Sisquella, entitat que 
col·labora en l’organització 
de l’acte.

 L’altre acte programat 
aquest cap de setmana dins la 
Primavera Poètica, l’especta·
cle de poesia xinesa que s’ha·
via de fer dissabte a la tarda, 
al final s’ha suspès per motius 
aliens a l’organització.

Sant Feliu de Codines

EL 9 NOU

El músic de Sant Celoni, 
David Doler, acompanyat de 
Marko Djordjevic, actuarà 
aquest dissabte dins el cicle 
Jazz al Cívic al Centre Cívic 
La Fonteta de Sant Feliu de 
Codines. El concert, organit·
zat per La Caldera, comen·
çarà a 2/4 d’11 del vespre i 
el preu de l’entrada és de 
10 euros. Els dos músics, en 
constant obertura i evolu·
ció, ja han treballat en pro·
jectes comuns (Jonah Smith 
Band) i ara es presenten en 
format duet amb l’objectiu 
de donar cabuda a les seves 
particulars inquietuds, 
alternant temes originals 
compostos per cadascun 
d’ells.

En aquest context, la 
riquesa harmònica i sònica 
de David Soler es fon amb la 
rítmica potent i balcànica de 
Marko Djordjevic, arribant 
a nous espais d’originalitat, 
força i musicalitat de difícil 
categorització. A Sant Feliu 
presentaran una trencadora 
proposta que va més enllà 
dels gèneres i que demostra 
que en la música encara que·
den moltíssimes coses per 
dir i fer.

El guitarrista vallesà tor·
narà a actuar a la comarca 
el proper cap de setmana. El 
dissabte 14 de maig presen·

tarà The denga, a l’Ateneu de 
Sant Celoni, juntament amb 
Erik Deutsch, Marc Pino, Ben 
Rubin i Borja Barrueta.

Els dos músics actuaran dins el cicle Jazz al Cívic

Sant Feliu acull la proposta musical 
de David Soler i Marko Djordjevic

Granollers

EL 9 NOU

Si el cap de setmana passat 
va ser el torn de Love of Les·
bian, aquest dissabte arriba 
al Piano Blau de Granollers 
Depedro, un dels grups amb 
més projecció internacional 
de l’Estat. Dissabte a partir de 
les 10 del vespre presentaran 
els temes del seu segon disc, 

Nubes de papel.
Pel que fa al concert de 

Love of Lesbian, Santi Balmes 
i Julián Saldarriaga van actu·
ar durant unes dues hores en 
una sala plena de gom a gom. 
Acompanyats de dues guitar·
res acústiques i un piano van 
repassar temes dels últims 
tres discos. Després, els dos 
músics van punxar fins a les 3 
de la matinada.

Entitats i veïns 
de Santa Eulàlia 
homenatgen Joan 
Maragall

Santa Eulàlia de Ronçana

Pere Nadal

El Projecte Educatiu de 
Poble (PEPiLAIA) amb el 
col·lectiu El Ganxo i Canal 
SET, han organitzat per 
a aquest dissabte un acte 
d’homenatge a la figura i a 
l’obra de Joan Maragall, en 
el qual participaran diverses 
entitats i altres persones a 
títol individual. La iniciativa 
s’emmarca en l’Any Mara·
gall que se celebra aquest 
2011, en què coincideixen 
el 150 aniversari del naixe·
ment del poeta i el centenari 
de la seva mort. L’acte es 
titula Maragall, paraula viva 
i tindrà lloc dissabte a partir 
de les 7 de la tarda a la Sala 
Pau Casals de la Biblioteca 
–Casa de Cultura Joan Ruiz i 
Calonja. 

Consistirà en un recital de 
música i poesia que repassarà 
l’obra de l’autor de La vaca 
cega. En total, hi haurà una 
quinzena d’actuacions entre 
poesia recitada, musicada o 
cantada, que volen difondre 
l’obra de Joan Maragall. A 
banda de les intervencions 
de les entitats, es projectaran 
una sèrie de lectures d’altres 
poemes de l’escriptor que 
Canal SET emet setmanal·
ment des del febrer en el 
programa Tot recitant Mara-
gall.

Obertes les 
inscripcions per 
a la segona fira 
Sound Celoni
Sant Celoni

L’Associació Sound Sant 
Celoni ha obert aquesta 
setmana el període d’ins·
cripcions per a la segona 
edició de la fira Sound 
Celoni que vol potenciar els 
grups amateurs i la música 
en viu als carrers. La mostra  
tindrà lloc el proper 9 de 
juliol als carrers del centre 
de Sant Celoni, i si bé la 
fira està enfocada a grups 
locals i de la zona del Baix 
Montseny, també s’accepta 
la participació de grups de 
fora d’aquesta zona. Tots els 
interessats a participar·hi 
poden inscriure’s, gratuïta·
ment, fins al dia 31 de maig 
al Centre Municipal d’Ex·
pressió (CME) de dilluns a 
dijous de les 5 de la tarda a 
les 8 del vespre o per correu 
electrònic a soundceloni@
gmail.com. La primera 
edició de la fira del Sound 
Celoni va ser tot un èxit amb 
una quinzena de formacions 
participants. L.C.

El guitarrista David Soler, de Sant Celoni

Love of Lesbian dóna pas       
a Depedro, al Piano Blau

El Piano Blau es va omplir en el concert de Love of Lesbian

S’entreguen els 
premis del Concurs 
de Narracions 
Solidàries
Granollers

La delegació del Vallès 
Oriental de Mans Unides 
celebrarà aquest dissabte a 
la tarda l’acte de lliurament 
dels premis de la vuite·
na edició del Concurs de 
Narracions Solidàries, que 
ha tingut un total de 261 
participants d’11 escoles i 
instituts de secundària de 
la comarca del Vallès Ori·
ental. El jurat, format pels 
granollerins Montserrat 
Mas, Joan Sala Vila i Lam·
bert Botey, han premiat 
els millors 12 treballs, per 
grups d’edats compreses 
entre els 10 i els 18 anys. 
L’acte començarà a les 7 de 
la tarda a la Sala Tarafa i 
comptarà amb l’assistència 
de Roser Capdevila, creado·
ra de les Tres Bessones

‘Jam session’ a 
L’Esquerda de 
Granollers

Granollers

Aquest divendres a partir 
de les 10 del vespre tindrà 
lloc una jam session al local 
de L’Esquerda, al carrer Prat 
de la Riba de Granollers. 
Hi participaran els músics 
Albert Marquès (fender 
rhodes), Aleix Forts (con·
trabaix) i Alfons Bertran 
(bateria). 


