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La companyia de teatre de Granollers estrenarà l’obra el cap de setmana que ve

El grup Acte Quatre torna als 
escenaris amb ‘Dansa d’agost’ 

Els actors protagonistes del nou muntatge d’Acte Quatre

Granollers

Teresa Terradas

El grup de teatre Acte Qua-
tre de Granollers ja té a 
punt el nou muntatge, que 
estrenarà el cap de setmana 
que ve al Centre Cultural. 
En aquesta ocasió, la com-
panyia s’ha llançat a portar 
a l’escenari Dansa d’agost, 
una obra de l’irlandès Brian 
Friel que es va estrenar fa 20 
anys a Barcelona amb Anna 
Lizaran i Emma Vilarasau, 
entre altres protagonistes, i 
que fins ara gairebé no s’ha-
via tornat a representar. “És 
una obra molt complicada, 
especialment en l’aspecte 
interpretatiu, però hem 
treballat molt i estem molt 
il·lusionats”, ha explicat una 
de les actrius, Olga Pey. La 
tria la va fer la directora Pilar 
Pla, que ja és la quarta vega-
da que dirigeix el grup. Per a 
Pey, “és un privilegi” poder 
fer aquesta obra. La història 
de Dansa d’agost té com esce-
nari un poble del comtat de 
Donegal, a Irlanda, on viuen 
les cinc noies Mundy, totes 
solteres, amb Michael, el fill 
de set anys de la germana 
més petita. L’estiu de 1936, 
la tornada del pare Jack, glò-
ria local i familiar, després 
d’una missió de 35 anys en la 
leproseria a Uganda, i la visi-
ta de Gerry, el pare absent de 
Michael, marquen un punt 
d’inflexió de les seves vides. 
El seu món antic, rural i catò-

lic s’esquerda per obrir-se a 
nous horitzons. Segons l’ac-
triu granollerina, l’autor va 
voler fer un reconeixement a 
les dones, a la vida que havi-
en portat totes soles.

Pey explica que es tracta 
d’una obra “molt transpa-
rent”, on hi ha un narrador 
que representa el nen de la 
casa. “Quan es fa gran explica 
la seva vida, i l’espectador 
pot anar veient el que ha 
anat passant al llarg dels 
anys”. El resultat és un dra-
ma, amb moments còmics 
que aporten els mateixos 

personatges.

DUES FUNCIONS A 
GRANOLLERS

Els intèrprets de Dansa 
d’agost són Josep Baldich, 
Marta Valera, Carme 
Giménez, Núria Parés, Olga 
Pey, Anna Blanché, Sara 
Martínez, Josep Maria Lacor-
te i Chris Mitchem, sota la 
direcció de Pilar Pla. 

L’estrena serà el proper 
cap de setmana amb dues 
funcions dissabte a les 9 del 
vespre i diumenge a les 7 de 

la tarda, al Centre Cultural. 
Pey ha confirmat que des-
prés d’aquestes actuacions ja 
tenen algun altre bolo con-
firmat.

Amb aquest nou muntatge 
han deixat enrere la darrera 
obra, La moral de la senyora 
Duslka, de la qual van fer 
una trentena de representa-
cions. “Estem molt contents 
de com ha anat, sobretot 
tenint en compte que s’han 
deixat de fer moltes mostres 
i concursos, ja que s’han dei-
xat de donar moltes subven-
cions”, ha explicat Olga Pey.

El Premi Paco 
Merino es farà 
públic dijous

Granollers

El grup Pro Art Paco Merino 
donarà a conèixer el vere-
dicte d’una nova edició del 
Premi de Pintura que orga-
nitza cada any en un acte que 
se celebrarà aquest dijous 
a la llibreria La Gralla de 
Granollers. En el mateix acte 
s’entregarà el premi i s’in-
augurarà l’exposició d’una 
selecció de les obres presen-
tades al certamen. La mostra 
es podrà veure de dilluns 
a dissabte de 2/4 de 10 del 
matí a 2/4 de 9 del vespre. 

Exposició de pintura a 
la biblioteca de Bigues
Granollers

La biblioteca municipal de 
Bigues i Riells acull aquest 
mes de novembre l’obra 
pictòrica de dues veïnes del 
municipi. Rosario Campanario 
presenta obres amb un estil 
avantguardista, mentre que 
Lourdes Fernàndez se centra 
en l’oli sobre llenç amb un 
estil molt realista. La  biblio-
teca ha començat aquest any 
a cedir el seu espai perquè els 
artistes del municipi puguin 
exposar els seus treballs. 

Presentació de la 
revista ‘Sàpiens’ a 
Sant Celoni

Sant Celoni

El Tast de Llibres de dijous 
a la Biblioteca L’Escorxador 
de Sant Celoni consistirà en 
la presentació de la revista 
Sàpiens, a càrrec de la cap 
de redacció, Sònia Casas. 
Parlarà sobre els reptes de la 
divulgació històrica.

Sergi Pàmies signa el seu darrer llibre 
a La Gralla de Granollers

Granollers

L’escriptor Sergi Pàmies va ser divendres a la tarda a la lli-
breria La Gralla de Granollers, on va signar exemplars del seu 
darrer llibre publicat, Cançons d’amor i de pluja (Quaderns 
Crema), format per diversos relats. 
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Música de Mozart per homenatjar 
Carles Riera

Granollers

Els músics Emilio Moreno, Oriol  Garcia i 
Josep Maria Roger van protagonitzar diven-
dres un doble concert al Teatre Auditori de 
Granollers organitzat per l’Escola Municipal 

de Música en record del seu antic director, 
Carles Riera. Tant Roger (fortepiano) com 
Moreno (violí i viola) havien tocat amb el 
músic granollerí, mentre que el clarinetista 
Oriol Garcia va ser deixeble de Riera. El con-
cert va girar al voltant del Trio de les bitlles o 
Trio Kegelstatt de Mozart, una obra per a vio-
la, clarinet i piano que va ser molt aplaudida.
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