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XI PREMIS
D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE
Bases

Dotats amb 24.000 euros en conjunt

OBJECTIUS:

Reconèixer iniciatives dins l’àmbit de l’educació social i del lleure que afavoreixin el sentiment 
de pertinença al país i que integrin el servei a la comunitat i l’aprenentatge.

DOTACIÓ:

4 premis de 4.000 euros cada un per a nous projectes i per a treballs que presentin el resultat 
d’una experiència ja realitzada.

1 premi de 4.000 euros per a la millor experiència o projecte presentats, que estigui fet per joves 
i/o adreçat a joves, ofert per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

1 premi de 4.000 euros de reconeixement a la trajectòria d’una entitat en el camp de l’educació 
en el lleure.

El termini de presentació de propostes s’acaba el dia 10 de desembre del 2014

Podeu consultar-ne les bases i el formulari d’inscripció a www.fundaciolluiscarulla.cat

Amb la col·laboració de:

Dilluns, 8 de setembre de 2014
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Inici de l’obra, a l’exterior del recinte de Roca Umbert, on l’actor Òscar Muñoz comença a guiar el públic pel recorregut en el qual transcorre l’acció

Roca Umbert acull ‘La nit just abans dels boscos’, interpretada per Òscar Muñoz

El monòleg de la solitud 

Granollers

Júlia Hinojo

Els 30 espectadors que van 

entrar divendres a Roca 
Umbert per gaudir de l’obra 
de teatre La nit just abans 

dels boscos no haurien ima-

ginat mai que el monòleg 
començaria fora del recinte, 
al carrer. 

“Eh, companys!”, una 

ombra llunyana va cridar 
l’atenció a la trentena de 
persones, impacients i des-
concertades. Era un home 

encaputxat i deixat, enfadat 
i cridaner. Era Òscar Muñoz, 
l’únic personatge de l’obra, 
escrita per Bernard-Marie 
Koltès i dirigida per l’italià 
Roberto Romei. Soledat, ali-
enació i odi cap a l’organitza-
ció social i política corrupta 
és el que fan que Muñoz 
transmeti, a pocs centímetres 
dels espectadors, la desespe-
ració d’una persona que no 
troba l’encaix en la societat 
moderna.

Tot i ser una obra escrita 
el 1977, les referències a la 
crisi econòmica i la pobresa 
apropaven la història a l’ac-
tualitat. La falta de seguretat 
i estabilitat del personatge 
anava des de la histèria, a la 
malenconia i la calma. Fins i 
tot l’ambientació a l’aire lliu-
re va acompanyar l’atmosfera 
tràgica del monòleg. Trons, 
llamps i pluja van obligar a 
traslladar l’actor i el públic 
a un passadís cobert de Roca 
Umbert. Hi va haver proble-
mes amb la llum i el monòleg 
es va haver d’aturar durant 
10 minuts. 

L’espectacle va continuar 
i va acabar dins la Tèrmica, 
després de 60 minuts d’obra, 
amb un ambient distès i 
gairebé familiar, bevent cer-
veses asseguts al terra. Òscar 
Muñoz va comentar que el 
text original de l’obra també 
transcorre en un escenari 
plujós. 


