
Pau Gener Galin Eduard Ramírez

Pau Gener i Eduard Ramírez 
protagonitzen dos recitals de 
poesia a Gualba i Sant Celoni
Sant  Celoni

EL 9 NOU

Els poetes Pau Gener Galin 
(Sant Celoni, 1977) i Eduard 
Ramírez Comeig (València, 
1972) protagonitzaran dos 
recitals aquest cap de setma-
na al Baix Montseny. El pri-
mer es farà aquest divendres 
a les 11 del vespre a l’Avalon 
de Gualba, mentre que el 
segon tindrà lloc dissabte a 
les 10 del vespre a Can Rús-
tic de Sant Celoni. 

Actualment, Ramírez i 
Gener són dos dels poetes 
més destacats de la llengua 
catalana, amb unes veus 
personals i singulars. Els 
dos comparteixen una noció 
especial dels recitals, acos-

tant-los a l’oient i trencant 
la barrera comunicativa de 
l’alçada literària, portant-
la a un punt proper com la 
conversa entre amics. Els 
dos poetes es van conèixer 
a Mèxic, on participaven 
en unes jornades de poesia 
contemporània catalana i 
mexicana durant la tardor 
passada. 

Pau Gener Galin ha publi-
cat fins ara cinc llibres de 
poesia, que han estat ree-
ditats en diverses ocasions. 
Acostuma a fer recitals 
arreu de Catalunya, i en 
festivals de poesia de l’Estat 
espanyol, Europa, els Estats 
Units i Mèxic. També s’ha 
mogut pels camps teatrals 
i musicals, al mateix temps 

que els literaris.
Per la seva banda, Eduard 

Ramírez és l’actual director 
de la revista Caràcters, un 
referent en la literatura 
catalana. També ha publicat 
els reculls de poemes Del 
renou i del descans (2001), 

Trànsits nord (2005) i L’us-
defruit (2008). Ha coordi-
nat altres llibres i ha estat 
inclòs en diverses anto-
logies. Ramírez també ha 
col·laborat en altres revistes 
com Lletres valencianes o El 
Temps. 
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Una de les aspirants a ser una nova component del grup Macedònia durant la prova que es va fer a Vilanova

Unes 70 nenes es 
presenten al càsting de 
Macedònia a Vilanova
Vilanova del Vallès

EL 9 NOU

Unes 70 nenes d’entre 10 i 
15 anys van participar en les 
audicions que es van fer dis-
sabte i diumenge a Vilanova 
del Vallès amb l’objectiu 
d’escollir les noves cinc com-
ponents del grup musical 
Macedònia per als propers 
cinc anys. Les aspirants 
procedien de la mateixa 
població i del Vallès Ori-
ental, però també d’altres 
comarques.

Les dues audicions de 
Vilanova van ser les prime-
res d’un total de 10 que es 
faran fins al 3 de setembre 
en altres poblacions com 
Castellar del Vallès, Vic i 
Barcelona. En total hi ha 
unes 450 nenes apuntades 
per fer els càstings. El 7 de 
setembre se sabrà quines són  
les aspirants que passaran 
a la fase següent. Depenent 
del nombre es farà una altra 
selecció abans de la final, 
que tindrà lloc a Barcelona el 
9 d’octubre.

Milnotes estrena el nou espectacle a Ponent
Granollers

La companyia Milnotes ha presentat aquests darrers dies en 
cinc funcions al Teatre de Ponent de Granollers el seu nou 
espectacle, Follia a Roma, basat en el conegut musical Golfus 
de Roma, de Stephen Sondheim. La preestrena ja es va fer al 
Teatre del Sol de Terrassa, però a Granollers s’ha pogut veure 
una producció més acurada en l’aspecte escenogràfic i nou 
vestuari creat per Milnotes i la granollerina Montse Bellot. 
Les representacions van tenir molt bona acollida.

Carlos Brú 
exposa els seus 
pastels a la sala 
d’art El Quatre
Granollers

Després del parèntesi d’es-
tiu, la sala d’art El Quatre 
de Granollers ha tornat a 
obrir les portes amb una 
exposició de Carlos Brú. El 
pintor presenta l’exposició 
“Pastels” fins al proper 21 
de setembre, amb una sèrie 
de quadres on es pot veure 
el seu domini de la tècnica, 
plena de realisme, emotivi-
tat, sensibilitat, caràcter i 
qualitat. Un exemple d’això 
són els quadres Retrat d’una 
bobina, Retrat d’una cirera i 
composicions amb diferents 
cireres. Carlos Brú és un 
dels artistes que acostumen 
a presentar la seva obra a 
la galeria granollerina, que 
aquest any ha celebrat el seu 
25è aniversari.

Divendres, 26 d’agost de 2011
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Artistes de l’Ametlla exposen a la sala 
Carles Sindreu

L’Ametlla del Vallès

L’Associació d’Artistes de l’Ametlla va inau-
gurar divendres passat una exposició col-
lectiva a la sala d’art Carles Sindreu del muni-
cipi. La mostra està formada per 37 obres (35 
pintures i 2 escultures), que tracten diferents 
temes amb diferents estils i visions. Totes 

juntes, però, formen un conjunt pictòric molt 
destacable i impactant. L’exposició encara 
estarà oberta aquest cap de setmana, coinci-
dint amb la festa major de l’Ametlla, i el del 
3 i 4 de setembre. L’entitat acostuma a orga-
nitzar diverses exposicions col·lectives dels 
artistes de l’Ametlla al llarg de la temporada. 
A la fotografia, els artistes que van assistir a 
la inauguració de la mostra divendres de la 
setmana passada.


