
Dilluns, 3 de novembre de 2008

NOU9 CULTURA EL 37

Roca Umbert Fàbrica de les Arts, de 
Granollers, continua el seu creixement 
amb la posada en marxa i l’impuls de 
nous equipaments. Aquest dijous es 

va inaugurar l’Espai d’Arts amb una 
instal·lació de l’artista Xavier Arenós 
relacionada amb la mateixa fàbrica 
Roca Umbert. Mitja hora abans de la 

inauguració, la Generalitat va signar 
un conveni amb l’Ajuntament per 
subvencionar el projecte arquitectò-
nic del centre de circ i dansa.

El nou equipament de Granollers s’estrena amb una instal·lació de Xavier Arenós

Una mostra amb referències a 
Roca Umbert obre l’Espai d’Arts
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En un espai de la instal·lació es projecta el video ‘La mort del cavall’

Granollers

Teresa Terradas

Una instal·lació de Xavier 
Arenós relacionada amb 
l’antiga fàbrica Roca Umbert 
i Granollers ha servit per 
estrenar oficialment el nou 
Espai d’Arts, el cinquè equi-
pament que s’inaugura en 
aquesta Fàbrica de les Arts. 
La sala d’exposicions, de 
més de 140 metres quadrats, 
acull des de dijous la primera 
mostra d’aquest espai, que 
se centrarà en la producció 
contemporània, amb especial 
atenció als processos i a les 
noves pràctiques artístiques 
de fusió. 

Amb “Escenari#1. 
Arxiu Espartaco-els col-
lectivitzadors”, Arenós 
relaciona de manera inver-
semblant la col·lectivització 
de l’antiga fàbrica Roca 
Umbert l’any 1936, la novel-
la Espartac de Howard Fast 
i la pel·lícula del mateix 
títol d’Stanley Kubrick. “És 
una fàbrica carregada de 
molta informació i història. 
He basat el meu treball en 
l’any 1936, quan es va col-
lectivitzar, per la relació amb 
la utopia a la recerca d’un 

món millor”, va comentar 
l’artista dijous al públic que 
omplia la nova sala. Arenós  
ha dedicat uns tres mesos 
a aquest projecte, que li ha 
suposat una recerca impor-
tant d’informació tant a l’Ar-
xiu Municipal de Granollers 
com a fora. A més, l’artista 

ha utilitzat diferents mitjans 
formals i tècniques narra-
tives amb la idea de refle-
xionar sobre com habitem 
l’espai i de quina manera hi 
articulem les idees de terri-
tori, habitatge, economia i 
política. La instal·lació s’or-
ganitza a través del mobilia-

ri, que actua com a element 
estructural i aglutinant. Pre-
senta, per exemple, una taula 
de lectura on es pot consul-
tar un dossier que explica 
breument com es va produir 
la revolució del 1936, una 
biblioteca amb llibres sobre 
les col·lectivitzacions o un 

expositor, que recorda les 
naus de la fàbrica, i que con-
té reproduccions d’alguns 
documents del Fons Roca 
Umbert / Arxiu Municipal 
de Granollers, a través dels 
quals es pot constatar com 
s’organitzaven els diferents 
gremis col·lectivitzats de la 
ciutat, imatges de la fàbrica i 
alguns dels pocs documents 
que queden com a testimoni 
del canvi de nom de l’empre-
sa. L’espai expositiu es com-
pleta amb una maqueta que 
reprodueix a escala 1: 500 
la superfície que ocupava la 
fàbrica el 1936 i un espai de 
projecció on es passa el vídeo 
La mort del cavall, en què 
tracta de recuperar de mane-
ra simbòlica un fragment de 
la novel·la de Howard Fast, 
en què Espartac mata d’una 
estocada el cavall que tenia 
preparat per a la batalla 
final. Xavier Arenós va espe-
cificar que aquesta exposició, 
que forma part del projecte 
Rodalies 2 de Transversal, 
“demana temps per poder 
asseure’s a llegir el dossier i 
posteriorment comprendre 
el video, l’aparador”. 

La propera exposició de 
l’Espai d’Arts serà de Marcel-
lí Antúnez. La resta de 
programació l’ha d’elaborar 
un comitè assessor que es 
renovarà cada dos anys i que 
ara és format pel fotògraf 
granollerí Xavi Mañosa, els 
comissaris Pilar Parcerisas i 
Oriol Fontdevila, la directora 
del Museu Carme Clusellas 
i la coordinadora de Roca 
Umbert, Teresa Llobet.

El projecte arquitectònic del 
centre d’arts escèniques rep 
90.000 euros de la Generalitat
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Oriol Picas, Josep Mayoral, Lluís Noguera i Alba Barnusell, dijous en la signatura del conveni

Granollers

T.T.

El nou centre d’arts escèni-
ques que s’ha de construir 
a Roca Umbert, dedicat a la 
dansa i el circ, ha rebut un 
nou impuls amb l’aportació 
de 90.000 euros per part de 
la Generalitat destinats a 
la realització del projecte 
arquitectònic, que redactarà 
l’Ajuntament de Granollers. 
El conveni es va signar 
dijous al vespre entre Lluís 
Noguera, secretari general 
del Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació, 
i Josep Mayoral, alcalde de 
Granollers.

Noguera va remarcar que 
el nou centre estarà vincu-
lat al Mercat de les Flors de 
Barcelona. “D’aquesta mane-

ra es desenvolupa un projec-
te local emmarcat dins l’es-
tratègia de país i dins el Pla 
Integral del Circ. Granollers 
ha de tenir un paper destacat 
en aquest camp al costat de 
Reus i Vilanova”, va assenya-
lar el secretari general i exco-
ordinador de Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts.

Noguera va remarcar que 
aquesta subvenció no és 
l’única intervenció de la 
Generalitat en el projecte de 
Roca Umbert. L’Espai d’Arts, 
que es va inaugurar també 
aquest dijous, ha rebut una 
subvenció de 286.939 euros, 
mentre que anteriorment ja 
va participar en altres espais 
com la biblioteca o la Tèr-
mica. “Avui no només hem 
signat un conveni, sinó que 
hem assumit el compromís 

de tirar endavant tot el pro-
jecte”, va anunciar Noguera.

Josep Mayoral va destacar, 
precisament, l’aposta que des 

de l’any 2003 ha fet el govern 
català per una política cul-
tural de proximitat. “Estem 
molt contents, perquè hem 

pogut definir i desplegar un 
projecte. Per això aspirem a 
un marc global de relació”, va   
dir l’acalde.


