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NOU9 CULTURA EL 17

Les granollerines Maria Manau i Marta G. Otín impulsen l’Espai Arsènic, a Roca Umbert

Neix una escola de teatre a Granollers 
impulsada per actrius locals
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Maria Manau (a la fotografia) és una de les impulsores de la nova escola, al costat de Marta G. Otín

Granollers

Estefania Marín

Granollers tindrà a partir de 
l’octubre una escola de teatre 
impulsada per Maria Manau 
i Marta G. Otín, dues actrius 
de reconeguda trajectòria 
professional, part de la qual 
encarada a l’ensenyament 
a la ciutat. L’escola, que rep 
el nom d’Arsènic Espai de 
Creació, estarà situada a 
Roca Umbert, en una nau 
just al costat de la biblioteca. 
L’escola obrirà el proper 3 
d’octubre.

L’escola de Teatre neix 
d’una iniciativa privada de 
Manau i G. Otín, que des 
de fa temps rumiaven com 
solucionar la manca d’un 
espai per ensenyar i apren-
dre teatre a Granollers. “A la 
ciutat no hi ha cap escola de 
teatre des que van tancar els 
darrers projectes ja fa anys, 
i tant la Marta com jo pensà-
vem que això no podia ser”, 
diu Maria Manau, membre 
de la companyia local Qua-
tre per Quatre i del projecte 
Teatre en l’Educació de l’As-
sociació Cultural. Manau 
també admet que van rebre 
el suport i els ànims del 
director de teatre Frederic 
Roda, director del Teatre de 
Ponent. “Primer vam parlar 
amb l’Ajuntament perquè 
pensàvem en una escola 
municipal de gestió priva-

da, però la conjuntura no 
és l’adequada, així que vam 
decidir impulsar un projecte 
pels nostres propis mitjans”, 
diu Manau. L’objectiu és 
oferir formació teatral a 
tothom que hi estigui inte-
ressat a partir dels 6 anys. 
“El que oferim no són assig-
natures independents, sinó 
una formació des de l’àmbit 
del taller, una manera de 
treballar que implica un 
aprenentatge generalitzat”, 
diu Manau. Arsènic ofereix 

des d’aquest octubre tallers 
de teatre a partir dels 6 anys, 
tallers de cinema o de teatre 
musica. Les classes de teatre 
les conduiran Manau i G. 
Otín. Per a la resta de forma-
ció, les impulsores compten 
amb col·laboradors especia-
litzats en cada àrea, com per 
exemple, Carmen Nájera en 
l’àmbit de la dansa de teatre, 
taller que començarà el mes 
de gener o bé l’Àlex Esteve, 
per a la docència en el camp 
del teatre musical. “Som 

un espai obert a qualsevol 
iniciativa. Per exemple, si hi 
ha una docent de Bollywood 
que vol integrar-se en el nos-
tre espai i oferir formació i 
projectes, hi estem oberts. 
Per això diem que som un 
espai de creació”, apunta 
Manau.

Arsènic Espai de Creació es 
presentarà públicament a la 
ciutat amb una inauguració 
aquest dijous a 2/4 de 9 del 
vespre, a l’espai que ocupa a 
Roca Umbert. 

El Cineclub de 
l’AC de Granollers 
obre la temporada 
aquest divendres 
Granollers

El Cineclub de l’Associa-
ció Cultural de Granollers 
engega la temporada aquest 
divendres amb el film Happy 
thank you more please, 
divendres 16 i diumenge 
18. El cicle continuarà amb 
els films Potiche, mujeres 
al poder, El mundo según 
Barney, El árbol, En un mun-
do mejor, Midnight in Paris i 
Win win. Totes les pel·lícules 
tindran s’exhibiran en dues 
sessions els divendres, a les 7 
de la tarda i a les 10 del ves-
pre, i diumenge a les 7 de la 
tarda excepte Win win, que 
es projectarà dijous 28, a les 
7 i a les 10, i divendres, a les 
7 de la tarda.

El Museu Abelló de 
Mollet organitza 
el curs Vestigis del 
Modernisme
Mollet del Vallès

El Museu Abelló organitza el 
curs Vestigis del Modernisme. 
Obrim el teló coordinat per 
la doctora Teresa M. Sala, i 
a càrrec del grup d’investi-
gadors del projecte Espais 
d’oci a la Barcelona del 1900 
de GRACMON de la Univer-
sitat de Barcelona. El curs 
es farà els dilluns des del 26 
de setembre fins al 24 d’oc-
tubre, a les 6 de la tarda. La 
duració de cada sessió serà 
de tres hores. Els interessats 
a inscriure’s poden informar-
se al telèfon del Museu, 93 
544 50 99, de les 9 del matí a 
les 2 del migdia.
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La representació, dissabte al vespre, va reunir un gran nombre de persones 

El Castell de Montbui de Bigues va acollir una nova representació de llegendes de l’indret

Nit de llegendes
Bigues i Riells

EL 9 NOU

El Castell de Montbui va 
acollir, dissabte, la segona 
edició de la representació de 
les llegendes d’aquest indret. 
És un espectacle que recull 
l’imaginari col·lectiu de 
Bigues i Riells a través d’una 
obra de teatre que presenta 
diferents llegendes vincula-
des al municipi. La llegenda 
de Guifré el Pilós i l’escut 
de les quatre barres, la de la 
Guisla de Montcada i les 800 
dones de l’harem de Mussa, 
la llegenda del Moro Mussa o 
també la de la Dona d’Aigua 
són algunes de les històries 
que teixeixen la represen-
tació, protagonitzada per 
membres de l’associació Fem 
BiR i dels col·lectius de Tim-

balers, de Grallers, de Dansa 
del Ventre i d’altres veïns del 

municipi a títol individual. 
L’obra de teatre, dirigida 

per Martí Torras, es desenvo-
lupa des del present: un grup 

d’escoltes del Cau puja al 
Castell de Montbui per passar 
la nit, però el monitor s’ha 
perdut i els nens no el troben. 
A mesura que avança la nit, 
els joves es deixen endur per 
les ganes i la il·lusió de conèi-
xer l’entorn. En aquest sentit, 
les llegendes van apareixent 
a través d’aquest fil conduc-
tor, que permet que els joves 
escoltes es vagin trobant 
personatges històrics i llegen-
daris com si fossin espectres 
del passat que els transporten 
a una altra època. 

Com a novetat, aquest any 
l’escenografia de l’obra va 
comptar amb els nous cap-
grossos de Bigues i Riells, 
inaugurats durant les festes 
majors i elaborats al taller 
de construcció de capgrossos 
que va dirigir Glòria Morató.  
Es tracta del Moro Mussa i la 
Dona d’Aigua, uns dels per-
sonatges principals de les lle-
gendes. També es van notar 
les millores de senyalització 
i il·luminació als accessos del 
castell. 


