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EL 9 NOU

CULTURA

Cos de Lletra actua
a Castellterçol amb
‘Com gotes d’aigua’

Versus & Cia porta
‘La millor nit de la
teva vida’ a Cardedeu

Castellterçol

Cardedeu

Cos de Lletra, de Sant
Feliu de Codines, portarà
dissabte a les sis de la tarda
al Centre Espai Escènic de
Castellterçol l’espectacle
Com gotes d’aigua. Es tracta
d’un espectacle familiar que
recull diversos treballs de
l’escriptora i bibliotecària
Joana Raspall, amb música
tradicional en directe.
Els actors Salva Artesero
i Ruth Vilar interpreten
els poemes acompanyats
pel violinista Jordi Roca.
L’espectacle, adreçat a tots
els públics i totes les edats,
apropa al públic l’univers
poètic de Raspall a través
de la paraula, les cançons
i les faules amanides per
divertiments, poemes
sorprenents i versions de
cançons de tota la vida.
Les entrades es poden
comprar anticipadament
a l’Ajuntament de
Castellterçol, al Telentrada
o bé una hora abans
del començament de
l’espectacle. G.P.

El Centre Cultural de
Cardedeu presenta aquest
divendres l’obra de teatre La
millor nit de la teva vida, de
la companyia Versus & Cia,
sobre l’obra de Jordi Silva.
Antoni Calvo dirigeix el
muntatge, que està interpretat per Cristina Gàmiz, Jordi
Andújar i Mercè Montalà.
A l’obra, tres personatges
s’enfronten a les renúncies
acumulades, al record impacable d’algun instant en què
van dir que aquesta era la
millor nit de la seva vida, i
a la recerca constant d’una
nova nit que els motivi a pronunciar novament aquestes
paraules.

‘Viatge a Califòrnia’
es presenta a la
Garriga
La Garriga

La companyia Versus & Cia
representa el muntatge Viatge a Califòrnia, aquest dissabte a les deu del vespre al
Teatre de la Garriga El Patronat. L’obra és la vertiginosa
aventura d’un home que viu
a contrarellotge i descobreix
desamors, mentides, egoismes, immoralitat i corrupció.
És una obra tragicòmica,
ambigua i actual sobre un
viatge convertit en un irònic
malson. Moisès Maicas dirigeix aquesta obra de Toni
Cabré, que està interpretada
per Àlex Casanovas, Lali
Barenys, Aida de la Cruz,
Josep Maria Gironès i Antoni
Grau.

El llibre inclou més de 150 imatges

Una editorial de Palautordera
recupera ‘Fauna’, de Fontcuberta
Ediciones Originales distribueix el llibre per la xarxa
Santa M. de Palautordera
EL 9 NOU

La segona edició del llibre
Fauna, del fotògraf Joan
Fontcuberta, de la Roca,
torna a estar a l’abast del
públic. L’editorial Ediciones Originales, amb seus a
Santa Maria de Palautordera
i Granada, s’ha encarregat
de fer una nova distribució
d’aquesta edició, que data
del 1999. “Hem recuperat
aquest llibre i hem decidit
distribuir-lo des de la xarxa”,
ha explicat el director de
l’editorial, Antonio Zúñiga.
El llibre és fruit de la
instal·lació Fauna secreta,
obra de Joan Fontcuberta
i Pere Formiguera, que
va estar present al Moma
de Nova York, al MIT de
Massachusetts i al Museu
Nacional de Ciències Naturals de Madrid. La primera
edició va anar a càrrec del
Museu d’Art Contemporani

Portada del llibre

de Sevilla l’any 1997, i es
va esgotar en poc temps.
La segona edició, que ara
ha recuperat l’editorial de
Palautordera, va sortir l’any
1999, amb la mateixa idea,
però ampliada, revisada i
amb nou disseny. El llibre,
en llengua castellana, conté
un total de 153 imatges en
color i en blanc i negre. Fau-

na apareix a l’obra The Book
of 101 Books. Seminal Photographic Books of the Twentieth Century (editada per
Andrew Roth a Nova York el
2001), com un dels llibres de
fotografia fonamentals del
segle XX.
Ediciones Originales, que
funciona a Santa Maria de
Palautordera des de fa més
de cinc anys, es dedica a
l’edició i distribució d’obra
gràfica i llibres d’artista
des de 1991. Bàsicament
són obres dels anys setanta. “Som els únics que fem
això”, assegura Zúñiga.
L’edició del llibre Vistas
desde habitaciones de hotel,
de Hans Peter Feldman, va
ser fonamental per als responsables de l’editorial per
orientar el seu interès cap a
l’obra gràfica, apropant-se
sobretot a les produccions
alemanyes i americanes dels
setanta, plenament vigents a
l’actualitat.

El Premi Honda de la Garriga
estrena una nova imatge
La Garriga
EL 9 NOU

Gemma Navidad, una estudiant de disseny gràfic de
l’Escola Municipal d’Art i
Disseny (EMAD) de la Garriga, ha estat la guanyadora
del concurs per escollir la
nova imatge del Premi Honda de la Garriga, que aquest
any arriba a la desena edició.
La creació de Navidad, molt
atrevida i original, va ser la
que va convèncer el jurat,
que estava format per l’alcal-

dessa de la Garriga, Meritxell
Budó; el regidor de Cultura,
Oriol Ramon; la comissària
del premi, Pilar Forcada; la
tècnica de Cultura, Sílvia
Feixas, i el dissenyador Raul
Blanco.
La presentació de tots els
dissenys es va fer la setmana
passada, en un acte en què
també hi havia la directora
de l’escola, Glòria Pandís.
En total, es van presentar 12
propostes de cartells, totes
elaborades per alumnes del
centre.

Gemma Navidad mostra el cartell guanyador
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Nico Detullio
actua al bar de
La Troca
Granollers

Dins el cicle Acústics al
bar La Troca de Granollers,
aquest dissabte serà el torn
de Nico Detullio, una actuació també inclosa en el
programa d’oci nocturn per
a joves Dnit. El proper concert del cicle Acústics serà
el 29 de març i anirà a càrrec
d’Aleix Garriga i amics (Pel
boc gros). El concert començarà a dos quarts d’onze.

Recital de poesia
amb acordió, a
Cànoves
Cànoves

Sota el títol Lletres casolanes
amb acordió diatònic, aquest
divendres al vespre hi haurà
l’actuació de Tanoques &
Saulo, a partir de les vuit del
vespre a la masia de can Parera, a Cànoves. El grup està
format per Pere Manubens
(acordió diatònic) i Saulo
Pujolàs (lletres). L’acte s’inclou dins el Cicle Cultural de
Cànoves i Samalús.

