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L'Aparador com a finestra inversa que convoca a l'art, és
una de les essències del nou cicle d'intervencions d'Alsina

S'inicia el tercer cicle d'a-

paradors al Museu Muni-

cipal Joan Abelló. "Con-

fluències en un interval o

Mapes en la memòria", a

càrrec de Mercè Alsina.

El nou projecte està es-

tructurat en dotze inter-

vencions d'autors diferents

i diversos que intentaran

vendre el seu art dins del

singular espai de l'Aparador.

Presentació de l'aparador

L'exposició que ara mateix

roman al Museu, és com

una presentació del cicle.

"Confluències en un inter-

val" com a recull de mo-

ments visuals, verbals...

produïts per l'atzar i "Ma-

pes en la memòria" com

a recull de les modificacions

que els actes viscuts fan

dins del teu món perso-nal. Conceptes diversos i

un conjunt de paraules dis-

posades sobre l'aparador

fan aparèixer els elements

mare de la idea de Mercè

Alsina. L'esperit del recin-

te, la diversitat de llen-

guatges que podem trobar

i el plantejament urbà dins

del context molletà, són

idees que presentaran el

cicle i que conviuran amb

la gent al carrer però des

de l'Aparador.*;*
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CINE

Tots els dijous d'aquest

mes de juliol, a les 22.30,

els aficionats al cinema

tenen una cita al Centre

Cívic de L'Era, amb en-

trada gratuïta. L'última

pel·lícula que s'ha pro-

jectat, el passat dia 14,

va ser Chocolat, una co-

mèdia del suec Lasse

Hallstròm sobre un dels

plaers de la vida, els bom-

bons. El dia 21 podrem

veure Los chicos del co-

ro, una obra que mostra

com un professor edu-

ca gràcies a la música

uns alumnes difícils i mal-

criats.

Sarsuela barrejat amb havaneres: la
combinació perfecte a 'La corte del Faraón'

La Corte de Faraón, l'obra

que la Companyia de Sar-

suela Ciutat de Mollet va

presentar el passat dissab-

te dia 9 al Mercat Vell, va in-

cloure una sorpresa molt

especial. Desprès dels aplau-

diments, que van ser molts

i merescuts, i quan els as-

sistents es preparaven per

anar-se'n a casa, els artis-

tes van tornar a aparèixer

per donar pas a una canta-

da d'havaneres de sarsue-

Actuadó de la companyia de sarsuela Ciutat de Mollet

la, seguida d'un rom cremat.

Aquest any, l'Associació Mu-

sical Pau Casals celebra el

seu XVaniversari. L'entitat,

a la que pertany la Com-

panyia de Sarsuela Ciutat

de Mollet, ha volgut feste-

jar l'event amb aquesta re-

presentació amb sorpresa

de La Corte de Faraón, una

de les sarsueles més co-

negudes i apreciades pel

públic. D'aquest manera ha

volgut agrair la seva fideli-

tat a tots els molletans

amants de la bona música

i, en particular, del género

chico.*


