EL 9 NOU

Experiments mai vistos
Granollers

El Festival Vida permetrà veure combinacions
mai vistes fins ara dalt d’un escenari. És el cas de
Miqui Puig, que actuarà amb el veterà cantant de
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folk i titellaire Jordi Pujol (fotos esquerra); una
altra col·laboració que generarà expectatives és
la de la cantautora pop-rock Ivette Nadal amb el
pianista de jazz Martí Ventura (fotos dreta). En la
majoria dels aparellaments s’ha buscat el contrast

per propiciar un resultat el màxim de sorprenent i
singular. De fet, alguns dels artistes que actuaran
plegats (entre ells, els casos citats) no es coneixien personalment i han tingut el primer contacte
arran de la proposta d’EL 9 NOU.

EL 9 NOU celebrarà 25 anys amb
un concert de col·laboracions
inèdites entre músics vallesans

Mercè Riera; el músic i director artístic del festival (i
redactor d’aquest periòdic)
Ramon Solé, i l’alcalde de
Granollers, Josep Mayoral.
Molet va destacar que el festival expressa la voluntat del
periòdic de commemorar els
25 anys amb vocació celebratòria però també de servei i
connexió amb la societat. Per
la seva banda, Josep Mayoral va elogiar la tasca d’EL 9
NOU des de la implantació
a la comarca, “en tots els
sentits: tant per la vessant
informativa com per la formació de nous periodistes”,
va apuntar.

El Festival Vida, amb nou maridatges artístics, serà el 22 de novembre al teatre auditori de
Granollers i destinarà tots els beneficis a un projecte d’El Xiprer per aconseguir llet materna
Granollers
EL 9 NOU

UNA BONA CAUSA

RAMON FERRANDIS

Enguany s’escau el 25è
aniversari de l’obertura de
l’edició d’EL 9 NOU al Vallès
Oriental. Per celebrar-ho,
aquest periòdic organitzarà
el Festival Vida, un concert
el 22 de novembre al teatre
auditori de Granollers, obert
a tothom. L’espectacle serà
únic: 18 músics i grups de la
comarca –alguns de primera
línia– actuaran per parelles,
en combinacions mai vistes
fins ara. Així, cada parella
d’artistes interpretarà conjuntament dues cançons, una
de cada un (en alguns casos
la fórmula combinativa pot
variar). Els artistes actuaran
desinteressadament en un
festival que destinarà tots els
beneficis al projecte Vida, del
menjador social El Xiprer.
Les parelles artístiques
confirmades fins ara són
Miqui Puig i Jordi Pujol
(Grup de Folk, Pau i Jordi),

D’esquerra a dreta, Josep Mayoral, Jordi Molet, Mercè Riera i Ramon Solé, dimecres a la presentació del festival

Solé i Batak, Esther Condal
i Bridges Trio, Cor Infantil Amics de la Unió i Joan
Vidal, Ivette Nadal i Martí
Ventura, Illa Carolina i Alba

Ballús, i Jaume Arnella i De
Cara a la Pared. En les properes setmanes s’acabaran de
tancar els dos aparellaments
restants.

Divendres, 4 de juliol de 2014

El Festival Vida el van presentar, dimecres al Teatre
Auditori, el director general
d’EL 9 NOU, Jordi Molet;
la fundadora d’El Xiprer,

Mercè Riera va explicar les
línies generals del projecte
Vida, destinat a aplegar llet
materna. “En els darrers
anys ens hem trobat moltes
famílies amb dificultats econòmiques per comprar llet
materna i, d’altra banda, hi
ha molta tensió que dificulta
l’alletament. Per Nadal, una
entitat va recollir diners per
a nosaltres i els vam demanar
que ens ho canviessin per
llet materna. I això ens ha
anat molt bé però ara se’ns
està acabant. Es tracta d’assegurar poder donar menjar
als grans i també als petits”,
comenta.
En darrer terme, Ramon
Solé va destacar l’“excel·lent
predisposició” de tots els
músics per participar, tant
per la causa benèfica com per
l’experiència artística.

