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CULTURA
Playback al Mercat VellExposició dels 25 anys dels Col·leccionistes
Dimecres a partir de les 17 h, el grup de 
playback La década de los 60 farà una actuació 
al Mercat Vell de Mollet. Es tracta d'una banda 
molletana formada per membres de
l'Associació de Gent Gran La década de los 60.

L'Associació de Col·leccionistes de Mollet organitzarà dissabte una nova 
activitat en el marc de la celebració del seu 25è aniversari. Es tracta 
d'una exposició de col·leccionisme al Mercat Vell (de 10 h a 14 h i de 17 h 
a 20 h). Diumenge al matí, a més omplirà les rambles Fiveller i Balmes, i 
el carrer Barcelona de paradetes en un nou mercadet de col·leccionistes.

MOLLET. El teatre de Can Gomà va 
acollir dissabte Habanera, la nova 
producció de la companyia de 
sarsuela de Mollet Fòrum Abelló. 
Com explica el coordinador de la 
companyia, Manuel Padillo, l'obra 
"va agradar molt" al públic assis-
tent, unes 190 persones.

Aquesta antologia d’havaneres 
líriques de sarsuela va represen-
tar diferents aspectes del recor-

regut que els emigrants fan quan 
viatgen al país d’acollida i deixen 
el propi. I va desgranar les penes 
i alegries dels qui emprenen el 
viatge d'ultramar per cercar opor-
tunitats lluny de la seva terra, tant 
amb un to dramàtic com amb un 
registre més còmic.

Un cop estrenada i represen-
tada a casa, a Mollet, l'objectiu és 
girar-la per altres poblacions de 

l'entorn. Padillo diu que "voldrí·
em portar·la a altres llocs. Vam 
enviar notes als ajuntaments 
del Vallès perquè vinguessin a 
veure'ns i n'hi van venir alguns". 
Tanmateix, assegura que "fa uns 
anys sortíem bastant, però ara 
costa més que ens contractin". 
L'objectiu del Fòrum Abelló seria 
fer almenys un parell d'actuacions 
més a la comarca. i s.cArrillo

ona cervera

EN ESCENA  Actors i músics van ser protagonistes d'aquesta nova producció de la companyia molletana

TEATRE  LA REPRESENTACIÓ DE DISSABTE VA APLEGAR UNES 200 PERSONES A CAN GOMÀ

Fòrum Abelló vol fer girar 
'Habanera' per la comarca
L'antologia de sarsuela representa diferents aspectes del recorregut
que els emigrants fan quan viatgen al país d’acollida i deixen el propi

arxiu

POMPEU FABRA El 2018 s'han complert 150 anys del seu naixement

MOLLET. Aquest 2018 se celebra 
l'any Pompeu Fabra, per com-
memorar el 150è aniversari del 
seu naixement i el centenari de la 
publicació de la Gramàtica Cata- 
lana. I Mollet també se suma a 
aquestes commemoracions. El 
Servei de Català de Mollet del 
Vallès (CPNL), conjuntament 
amb l'Ajuntament, organitzarà 
dimecres (19.30 h) la conferència 
de David Paloma Els dos projectes 
de Pompeu Fabra al Museu Abelló. 
L'objectiu és recordar la figu-
ra i l'obra del filòleg, lingüista i 
gramàtic català, tenint en compte 
tant la dimensió lingüística com la 
cívica i la humana. Paloma és pro-
fessor de la Universitat Autòno-

ma de Barcelona, copromotor de 
les rutes Pompeu Fabra (Barce-
lona, Prada i Bilbao) i autor, amb 
Mònica Montserrat, de la guia de 
butxaca Ruta Pompeu Fabra i del 
llibre L'abecé de Pompeu Fabra. 
A més, també és autor de contes 
i divulgador de la figura de Pom-
peu Fabra. L'assistència a l'acte és 
gratuïta.

També dins de les activitats que 
acollirà Mollet amb motiu de l’any 
Fabra, el mateix dimecres a partir 
de les 21.30 h, el Casal, en col·labo- 
ració amb el CPNL, acollirà el 
Sopar Fabra. L'àpat constarà de 
sopa de lletres, llibrets fabrians 
de llom i postres de xocolata, "en 
homenatge al Mestre". 

LITERATURA  AL CASAL TAMBÉ ES FARÀ UN SOPAR

El Museu Abelló acull una 
conferència per l'any Fabra


