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CULTURA 24 NOU9EL

Arsènic i Roca Umbert porten a Granollers ‘La nit just abans dels somnis’

Una obra de Koltès pren com a 
escenari els carrers de Roca Umbert

‘La nit just abans dels boscos’ és un monòleg interpretat per Òscar Muñoz

Granollers

EL 9 NOU

Els carrers de l’antiga 
fàbrica Roca Umbert de 
Granollers es convertiran 
aquest divendres i dissabte 
en l’escenari i l’única esce-
nografia de la representació 
teatral La nit just abans 
dels boscos, del dramaturg 
francès Bernard-Merie 
Koltès. El text, que es va 
estrenar l’any 1977 a l’Off 
del Festival d’Avinyó i que 
ha estat reconegut com una 
obra mestra, es va presentar 
l’any passat al Teatre Romea 
de Barcelona, traduïda per 
Sergi Belbel. L’obra és diri-
gida per Roberto Romei, i 
està interpretada per Òscar 
Muñoz. A Granollers se’n 
faran quatre funcions, 
divendres i dissabte a 2/4 
de 9 i a 2/4 d’11 del vespre, 
organitzades conjuntament 
amb Arsènic Creació i Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts. 
L’aforament està limitat a 30 
persones.

Aquest monòleg escrit 
fa més de 30 anys continua 
tenint una vigència abso-
luta i deixant sense alè els 

espectadors. L’acció té lloc 
durant una nit, en un carrer 
qualsevol, en la foscor, quan 
un home prova de retenir, 
mitjançant tots els mots que 
pot trobar, un desconegut 
que ha abordat en una can-
tonada. Li parla del seu uni-
vers, un suburbi on sempre 
és fosc, on se sent estranger 

i on ja no es treballa. Li 
parla de tot, fins i tot de 
l’amor, com mai no se’n pot 
parlar, excepte a un desco-
negut com aquell, silenciós i 
immòbil.

Aquest monòleg de Koltès 
condensa els temes i l’estil 
que el caracteritzen, com la 
soledat com a constant exis-

tencial, una sobrecàrrega de 
paraules, o un ritme impara-
ble i musical.

El resultat és un obra 
la  posada en escena de la 
qual recau en el públic, que 
es converteix en el centre 
de l’espectacle, l’eix de tot 
moviment i l’únic suport de 
la interpretació de l’actor.
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Moltes persones es van quedar fora del cinema el dia de la reobertura

El dissabte 13, hi haurà cinema i música en directe amb dos DJ

L’Alhambra supera amb èxit el 
cap de setmana de la reobertura

La Garriga

EL 9 NOU

El cinema Alhambra de la 
Garriga ha superat amb nota 
alta el primer cap de setma-
na de la reobertura. Com 
s’explicava a EL 9 NOU de 
dilluns, divendres va omplir 
del tot les 260 butaques en 
l’acte d’inauguració després 
de més de mig any tancat per 
obres. I com que molta gent 
no hi va poder entrar, durant 
tot el cap de setmana van ser 
molts els espectadors que 
van anar a veure la reforma 
del cinema –que per dins no 
es nota– i a comprovar amb 
l’estrena de la pel·lícula El 
niño la qualitat del so i de 
la imatge que ofereix el nou 
projector digital. 

Per continuar amb una pro-
gramació engrescadora i de 
qualitat, els gestors de la sala 
–Josep Maria Miró i la seva 
família– aquest cap de set-
mana estrenaran la pel·lícula 
documental L’endemà, que, 

dirigida per Isona Passola, 
vol donar arguments clars 
sobre la independència a par-
tir de les persones més infor-
mades. També continuaran 
projectant El niño en la pro-
gramació normal, que costa 
7,5 euros. I si és dilluns, dia 
de l’espectador, 6 euros.

D’altra banda, el proper 
dissabte 13 a les 10 del ves-
pre començarà una sessió 
especial: la projecció de la 
pel·lícula Saturday Night 
Fever, i acabada la sessió, 
música en directe a càrrec de 
dos DJ: Miqui Puig i Txaff 
(Pep Oliveras). Tot a 8 euros.

Tallers al CRA’P 
sobre les pràctiques 
artístiques a l’entorn 
del cos
Mollet del Vallès

El centre CRA’P de Mollet 
ha organitzat per a aquest 
curs dos tallers regulars, per 
a adults i per a infants, amb 
l’objectiu que les pràctiques 
artístiques entorn del cos 
puguin arribar a tothom. 
Els tallers aniran a càrrec 
d’Esther Freixa, de Mollet. 
Per als més menuts es farà 
el taller Moviment i joc cre-
atiu. Hi haurà un grup per a 
infants de fins a 6 anys, i un 
altre per a infants a partir de 
7 anys. L’objectiu és que els 
infants es trobin amb el seu 
cos a través del joc, el movi-
ment i la dansa, establint un 
espai de confiança on cadas-
cú pugui explorar la seva 
creativitat i compartir-la amb 
els altres. Per a les persones 
adultes que vulguin aprofun-
dir en el coneixement del cos 
es proposa el taller El cos que 
es mou. Amb aquest taller 
es vol mobilitzar el cos a 
partir de diferents tècniques 
i disciplines que permetin 
assolir un estat d’obertura de 
la percepció, la consciència i 
l’energia.

La Biblioteca de 
Lliçà d’Amunt 
convoca un 
concurs de fotos 
pel quart aniversari

Lliçà d’Amunt

EL 9 NOU

Dins la celebració del seu 
quart aniversari, la biblio-
teca Ca l’Oliveres de Lliçà 
d’Amunt ha convocat un 
concurs de fotografia amb 
el nom d’Objectiu Literari. 
Per participar-hi cal ser 
amant de la lectura, els 
llibres i/o la biblioteca Ca 
l’Oliveres, fer fotografies a 
tort i a dret, i tenir perfil a 
Facebook i fer un “m’agra-
da” a la pàgina de la biblio-
teca. El premi consistirà en 
una càmera compacta digi-
tal amb prestacions d’una 
rèflex. El concurs es farà 
fins al 30 de setembre. 

D’altra banda, entre els 
dies 10 i 30 de setembre se 
sortejaran dos lots de llibres 
entre les persones que facin 
ús del servei de préstec de 
la biblioteca durant aquests 
dies. Per participar en el 
sorteig s’haurà d’omplir una 
butlleta, que entrarà en el 
sorteig dels dos lots de lli-
bres.

 A més, la biblioteca ha 
organitzat diferents actes 
amb motiu de l’Any Vinyoli i 
del Tricentenari. El primer es 
farà aquest dilluns a les 7 de 
la tarda i consistirà en el reci-
tal poètic La paraula des del 
moll de l’os, en què es mos-
trarà la correspondència que 
Vinyoli va mantenir durant 
anys amb Miquel Martí i Pol. 
També es llegirà una selecció 
de poesies dels dos poetes. 
L’acte anirà a càrrec de Para 
Bé l’Orella. Els actes relacio-
nats amb el Tricentenari es 
faran dimarts i dimecres.

Concert d’intercanvi 
del Cor Infantil 
d’Amics de la Unió 
amb un grup italià
Granollers

El Cor Infantil Amics de la 
Unió rebrà aquest diumenge 
el cor italià Piccoli Cantori 
di Torino, que està fent una 
estada de diversos dies a 
Catalunya. També actuarà al 
monestir de Sant Cugat del 
Vallès i a la Sagrada Família, 
entre altres indrets. La for-
mació italiana oferirà una 
mostra del seu variat reper-
tori, que recull tant obres 
de música sacra del barroc 
com música contemporània 
i moderna. En el mateix con-
cert, amb entrada gratuïta, 
el Cor Infantil Amics de la 
Unió oferirà una petita actu-
ació.


