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Quatre joves dramaturgs guanyen un concurs que culminarà amb la representació de les peces

El projecte Microteatre s’implanta 
a Granollers amb quatre propostes

Txell Roda, Arnau Bellavista, Sara Cañete, Cristina Cordero, Jordi Centellas i Maria Castillo, en la presentació

Granollers

T.T.

Arnau Bellavista i Sara 
Cañete, de Granollers, i Jordi 
Centellas i Cristina Cordero, 
de Barcelona, són els guanya-
dors del concurs de dramatúr-
gia Microteatre, convocat per 
Arsènic i Roca Umbert Fàbri-
ca de les Arts. La iniciativa  té 
l’origen en el projecte Micro 
teatro por dinero, nascut a 
Madrid, en què es planteja la 
creació d’espectacles teatrals 
de petit format i de curta 
durada sobre una mateixa 
temàtica, desenvolupada lliu-
rement pels autors, i realitzat 
en un espai escènic reduït, 
i amb un nombre de públic 
també petit. “Vam anar a 
Madrid i ens va agradar molt 
aquest projecte però, a més, 
vam decidir ampliar-lo i fer 
una convocatòria perquè s’hi 
presentessin els joves dra-
maturgs”, va explicar Teresa 
Llobet, coordinadora de Roca 
Umbert. Als participants se’ls 
va demanar la presentació 
d’un guió teatral escrit en 
català i basat en el món dels 
adolescents o joves. Cada 
obra havia de tenir tres per-
sonatges com a màxim i una 
durada màxima de 20 minuts. 
“Hem volgut impulsar la 
gent jove que està creant en 

les arts escèniques, unint-los 
amb directors amb un bagat-
ge professional i vinculats a 
Granollers i a la comarca”, va 
comentar Marta G. Otín, de 
l’espai Arsènic.

Els textos que va selecci-
onar el jurat són Abans de 
l’estiu, de Jordi Centellas; 
Dimorfisme, d’Arnau Bella-
vista; Elefant, de Cristina Cor-
dero, i Entremirar-se, de Sara 
Cañete. A més de Teresa Llo-
bet, el jurat estava format per 

Pasquale Bavaro, dramaturg, 
director teatral i professor de 
Teoria Dramàtica a Arsènic, i 
Roberto Romei, director tea-
tral i professor de  Direcció i 
Dramatúrgia a l’Institut del 
Teatre de Barcelona. 

El premi que rebran els 
guanyadors és una petita 
dotació econòmica, a més de 
la posada en escena de l’obra 
a càrrec de directors profes-
sionals que treballaran amb 
joves actors prèviament selec-

cionats en un càsting obert. 
Les representacions es faran 
els dies 14 i 15 de novembre 
de Roca Umbert, amb vuit 
sessions en cadascun dels 
espectacles. 

QUATRE PROPOSTES PER 
A QUATRE DIRECTORS

Txell Roda serà l’encarre-
gada de posar en escena 
Dimorfisme, el guió escrit 
per Arnau Bellavista, artista 

resident a Roca Umbert, que 
fa aproximadament un any es 
va començar a interessar pel 
teatre i va fer cursos en un 
centre cívic. L’obra premiada,  
una història una mica surrea-
lista sobre un noi que té una 
inquietud molt forta a dins, 
és la primera peça teatral que  
ha acabat.

Entremirar-se, de Sara 
Cañete, arribarà a escena 
de la mà del director Dusan 
Tomic, veí de Granollers. 
Amb aquesta obra, Cañete, 
que és periodista i treballa de 
guionista a El Suplement de 
Catalunya Ràdio, ha tret la 
seva part més creativa, fruit 
d’un any de formació a l’obra-
dor de la Sala Backett. La 
peça parla de la comunicació 
i la incomunicació que hi ha 
entre pares i fills. “Ensenya 
que, generalment, la violèn-
cia té uns motius ocults”, va 
explicar l’autora.

Per la seva banda, Martí 
Torras escenificarà Elefant, 
una petita història de dos 
germans que no tenen família 
i que busquen el seu lloc al 
món, creada per Cristina Cor-
dero, una jove de Barcelona 
que ha estudiat dramatúrgia 
a l’Institut del Teatre. 

Abans de l’estiu, de Jordi 
Centellas, arribarà a l’esce-
nari sota la direcció de Maria 
Castillo. És la història de dos 
joves que es coneixen al ter-
rat d’un institut. “Ha passat 
un fet greu i això crea uns 
vincles emocionals”, comenta 
l’autor, que també va passar 
per l’Institut del Teatre, i 
actualment treballa amb 
la companyia La Reial, que 
actua en espais no convenci-
onals.

Arcada Koncerts organitza el festival de música no comercial

Fusiònica porta tres dies de 
música al Teatre de Ponent

Granollers

EL 9 NOU

Fusiònica, el festival inde-
pendent i no comercial de 
música i art visual, arriba 
aquest cap de setmana a 
Granollers en la seva divuite-
na edició, després d’haver fet 
el primer concert al Sidecar 
Factory Club de Barcelona. 
Després que en la darrera 
edició se celebrés a la Nau 
B1, aquest any tindrà com a 
escenari el Teatre de Ponent, 
en una iniciativa organitzada 
conjuntament amb Arcada 
Koncerts. Aquesta associació 
serà l’encarregada de com-
plementar la nova temporada 
teatral a Ponent amb música 
de grups independents i no 
comercials durant alguns 
caps de setmana d’octubre, 
novembre i desembre.

La col·laboració entre Tea-

tre de Ponent i Arcada Kon-
certs sorgeix d’una mateixa 
inquietud i filosofia, a favor 
del petit format, d’allò inde-
pendent i fora dels circuits 
comercials. D’aquesta mane-
ra, durant els propers mesos 
el teatre es converteix en un 
nou espai musical a la ciutat.

ACTUACIOnS DE GRUPS 
D’ARREU En TRES DIES 

Dins el festival Fusiònica 
hi participen tant grups 
internacionals com estatals, 
comarcals i locals. Aquest 
dijous al vespre ja es va fer 
la primera sessió, protago-
nitzada per la banda Zeidun, 
de Sant Celoni, i per Lost 
Inside, de Montornès del 
Vallès. Els primers són uns 
habituals d’aquest festival. 
El primer bolo que van fer 
va ser el 2000. Molts mem-

bres de la banda estan en 
projectes diferents com Joan 
Colomo, Esperit! o La Célula 
Durmiente.

 La segona sessió serà 
aquest divendres a partir de 
2/4 de 10 del vespre i inclou-
rà les actuacions d’It’s not 
not, de Barcelona; Tesseire 
de l’Arboç; Challenger, de 
Madrid, i Caustic Roll Dave, 
de Barcelona.

Dissabte serà el torn dels 
granollerins Tiger Menja 
Zebra, els ex-Camping. El 
concert que faran posarà 
punt i final als directes del 
primer disc, Com començar 
una guerra, perquè a partir 
d’ara se centraran totalment 
en el nou treball que tenen al 
forn. La mateixa nit actuaran 
els austríacs Valina; Furgu-
son, de Gurb; Jupiter Lion, 
de València, i Abobinable, de 
Barcelona.

Nyoca Teatre 
representa ‘Pedra, 
paper, tisora’ a Ponent

Granollers

El grup Nyoca Teatre, de 
l’Ametlla, actuarà diumenge 
a les 7 de la tarda al Teatre de 
Ponent amb Pedra, paper, tiso-
ra, dirigida per Mariona Casa-
novas. És una obra d’Elisenda  
Guiu on s’exposa un seguit 
d’històries on la decisió (cons-
cient o no) serà transcenden-
tal per als personatges i el seu 
entorn. “És molt divertida i 
amb una escenografia molt 
fresca de Ferran Ycobalzeta”, 
explica Casanovas.

Acte Quatre actua a 
Canovelles
Canovelles

Acte Quatre, de Granollers, 
actuarà diumenge a Can 
Palots de Canovelles amb 
Dansa d’agost, dirigida per 
Pilar Pla. La interpretació va a 
càrrec de Josep  Baldich, Mar-
ta Valera, Carme Giménez, 
Núria Parés, Olga Pey, Anna 
Blanché, Sara Martínez, Josep 
M. Lacorte i Chris Mirchem.

Concert de música 
sacra amb el Cor 
de Cambra Fòrum 
Vocal, a Granollers
Granollers

L’església de Sant Esteve de 
Granollers acollirà aquest 
diumenge a les 6 de la tarda 
el concert de música sacra 
titulat La llum de la polifo-
nia barroca, amb el Cor de 
Cambra Fòrum Vocal, de 
Barcelona, sota la direcció 
de Xavier Sans. El concert 
inclourà algunes peces 
d’orgue sol de la mateixa 
època històrica. El progra-
ma de diumenge presenta 
una mostra d’aquest estil a 
través de compositors diver-
sos, agrupats uns en l’òrbita 
italiana i, per tant, de l’es-
glésia de Roma, i els altres 
com a representants de la 
música luterana en l’àmbit 
germànic. El Fòrum Vocal és 
un col·lectiu de 33 cantaires 
amb un repertori que abasta 
des de la música medieval 
fins a la del segle actual, 
amb programes a cappella, 
amb grups instrumentals i 
orquestra.


