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La formació estrenarà tres obres en un concert dirigit per Joan Albert Amargós

L’OCGr interpreta compositors
catalans en el seu vintè aniversari
Granollers
EL 9 NOU

 oincidint amb el seu vintè
C
aniversari, l’Orquestra de
Cambra de Granollers ha
programat un concert per a
aquest diumenge que inclou
peces de compositors con·
temporanis catalans des dels
anys 30 fins a l’actualitat. El
concert, que començarà a les
7 de la tarda al Teatre Audi·
tori, serà dirigit en aquesta
ocasió tan especial per Joan
Albert Amargós, un dels
músics que més ha destacat
al país en els darrers 25 anys.
En l’actuació s’estrenaran
tres obres dels compositors
catalans Antoni Olaf Saba·
ter, Josep Ollé Sabaté i Pol
Requesens Roca.
En la presentació del con·
cert que es va fer dilluns a
la seu de l’Escola Superior
de Música de Catalunya
(ESMUC), Amargós va desta·
car que l’Orquestra de Cam·
bra de Granollers “demostra
una gran valentia amb la seva
programació. Està compro·
mesa amb el temps i és sensi·
ble als ajuts dels compositors
vius de l’època”.
Per la seva banda, el com·
positor Antoni Olaf Sabater
va explicar que estrenarà
un concert per a saxòfon i
orquestra de cambra, que tin·
drà la participació d’Albert
Julià com a saxòfon solista.
L’obra és fruit d’un encàrrec
de l’Orquestra de Cambra
de Granollers amb motiu del
seu vintè aniversari. Segons
Julià, “en aquesta obra no
es repeteix cap tema en 26
minuts. Tot és nou i això
afegeix dificultat, encara que

no és una obra difícil d’inter·
pretar”.
Les altres dues obres que
s’estrenaran són fruit d’un
conveni de col·laboració amb
l’ESMUC. Aquestes obres
estan inspirades i porten el
títol de dos contes de Pere
Calders, en homenatge a
l’escriptor en el centenari
del seu naixement, Història
natural i Els nens voladors.
Josep Ollé Sabaté, de 24
anys, estudia amb Albert
Guinovart, mentre que Pol
Requesens, de 21, estudia
amb Agustí Charles. Ollé
explica que ell ha escrit una
obra “molt melòdica”, que el
director Amargós ha definit
com de “caràcter cinemato·
gràfic”. Per la seva banda,
Requesens ha escrit “una

obra de caire contemporani,
però que no s’allunya del
que l’espectador vol”. Els dos
joves compositors han desta·
cat “el gran honor de poder
escriure una obra per a una
orquestra” i ho han definit
com “una oportunitat única”.
Amargós va destacar que
les obres d’aquests joves
compositors, encara que
hagin estat escrites per a
orquestra de cambra, poden
ser tocades per orquestres
simfòniques.
Per la seva banda, Eduard
Resina, cap del Departament
de Composició de l’Esco·
la Superior de Música de
Catalunya, va definir la col·
laboració amb l’Orquestra de
Cambra de Granollers “com
a doblement satisfactòria”,

‘Miracle a la casa
negra’ torna al
Teatre de Ponent

Comença el Cicle de
Cinema Infantil en
Català, a Sant Celoni

Granollers

Sant Celoni

La companyia de teatre
amateur Quatre per Qua·
tre, de Granollers, torna
a representar al Teatre de
Ponent l’obra Miracle a la
casa negra, de l’autor txec
Milan Uhde. Les represen·
tacions es faran divendres i
dissabte a les 9 del vespre i
diumenge a les 7 de la tarda.
La companyia va estrenar
l’obra al mateix Teatre de
Ponent el desembre de 2010.
L’obra ha estat dirigida per
Dusan Tomic, i ha tingut
la col·laboració de Ponent i
l’Institut de les Arts i el Tea·
tre de Praga.

El cinquè Cicle de Cinema
Infantil en Català torna al
cinema de Sant Celoni amb
cinc pel·lícules infantils
d’èxit. Des d’aquest dissabte
i fins al 24 de març es projec·
tarà Els barrufets, Floquet de
neu, Tintin i el secret de l’Unicorn, El gat amb botes i Alvin
i els esquirols 3. Totes les ses·
sions es projectaran a 1/4 de
5 de la tarda dels dissabtes
a les sales del cinema Ocine.
El preu de l’entrada és de 4
euros. La primera projecció,
d’Els barrufets, es farà aquest
dissabte. Les altres seran el
3, 10, 17 i 24 de març.

El bateria Gonzalo del Val
presenta el nou projecte al
Cicle de Jazz de Granollers

D’esquerra a dreta, Josep Marquès, Joan Albert Amargós, Antoni Olaf Sabater i Albert Julià
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El bateria Gonzalo del Val
presenta el nou projecte,
Three generations, aquest
divendres a les 11 del vespre
dins el 36è Cicle de Jazz al
Casino de Granollers. Del Val
estarà acompanyat de dos
dels intèrprets més recone·
guts dins el panorama jazzís·
tic català, Marco Mezquida,
al piano, i David Mengual, al
contrabaix.
Del Val plasma en aquest

Divendres, 24 de febrer de 2012

tant per la possibilitat de
donar sortida a promocions
de composicions realment
bones, com per la possibili·
tat de comptar amb un gran
director com Joan Albert
Amargós” per dirigir les
seves obres.
A més d’aquestes tres
peces, el concert també
n’inclourà una quarta, Folia
daliniana, de Montsalvatge,
coincidint amb l’any del seu
aniversari.
En la presentació també hi
va participar Josep Marquès,
president de la Fundació de
l’Orquestra de Cambra de
Granollers, que va destacar el
“luxe” que suposava per a la
formació poder incloure tres
estrenes d’obres pel concert
dels seus 20 anys.  

projecte nou composicions
amb personalitat pròpia exe·
cutades amb gran precisió i
sensibilitat. En aquest pro·
jecte es reuneixen tres dels
músics més destacats de les
seves respectives generaci·
ons i un repertori basat en
composicions pròpies i rein·
terpretacions de clàssics del
repertori jazzístic, alimentat
per les inquietuds artís·
tiques i el talent dels tres
intèrprets. Al llarg de la seva
trajectòria, Del Val ha actuat
amb músics de primer ordre.

L’escriptor Pau Joan
Hernández presenta
un certamen literari
a Sant Feliu
Sant Feliu de Codines

L’escriptor i traductor Pau
Joan Hernández, de Bigues
i Riells, serà l’encarregat de
presentar aquest divendres
a Sant Feliu de Codines la
cinquena edició del certamen
literari Hi havia una vegada,
organitzat per Ona Codinen·
ca, la Biblioteca Joan Petit i
Aguilar, la revista La Pinya i
l’Ajuntament. El certamen,
que en la darrera edició va
tenir més de 300 partici·
pants, incorpora aquest any
una nova categoria, la Juve·
nil 2, adreçada als joves que
cursen primer i segon de Bat·
xillerat. D’aquesta manera,
els joves d’ESO i els de Batxi·
llerat participaran al concurs
en categories diferents. El
jurat serà format per perso·
nes de Sant Feliu vinculades
amb el món de la literatura,
l’educació i la comunicació.
Els contes es poden presen·
tar entre el 24 de febrer i el
30 de març a la Biblioteca
Joan Petit.

L’Espolsada convida
Tresserras i Alzamora
pel seu cinquè
aniversari
Les Franqueses del Vallès

La llibreria L’Espolsada de
les Franqueses celebrarà el
seu cinquè aniversari, aquest
divendres, amb dos convidats
especials. D’una banda, l’exconseller de Cultura i doctor
en Ciències de la Informació,
Joan Manuel Tresserras, i de
l’altra, l’escriptor Sebastià
Alzamora, que presentarà
el llibre Crim de sang, Pre·
mi Sant Jordi 2011. L’acte
començarà a les 8 del vespre.

Festival Catalunya
Punks a la sala
2046 de Granollers
Granollers

La sala 2046 de Granollers
celebrarà aquest dissabte el
Festival Catalunya Punks,
a partir de les 9 del vespre.
Actuaran els grups La Cobla,
The Anti-Patiks, Pànic, Fok,
The Demencials i Crim.
El preu del concert és de 9
euros.

Quarta exposició de
guitarres a Sant Feliu
Sant Feliu de Codines

Aquest dissabte a les 7 de la
tarda s’inaugurarà la quarta
exposició de guitarres al
Centre Cívic La Fonteta. A
les 8 es farà un concert de
guitarra clàssica amb Jaume
Grau, i a 2/4 d’11 del vespre,
una jam session i la presenta·
ció del grup local Futur.

