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NOU9 CULTURA EL 25

Illa Carolina, al 
cicle Girando 
por Salas

Granollers

El grup de Parets Illa Caro-
lina ha estat seleccionat per 
formar part del cicle Girando 
por Salas. A la convocatòria 
s’hi van presentar més de 
500 bandes, i Illa Carolina 
ha estat seleccionada per fer 
diverses actuacions fora de 
Catalunya. El proper concert 
del grup serà el 9 de novem-
bre al Foyeur del Liceu com-
partint cartell amb Halldor 
Mar dins la programació del 
cicle Músiques Sensibles. Illa 
Carolina és una de les ban-
des que el 22 de novembre 
participarà al concert del 25è 
aniversari d’El 9 NOU, orga-
nitzat conjuntament amb 
Amics d’El Xiprer al Teatre 
Auditori de Granollers. 

La biblioteca de 
Martorelles, premiada 
a la Setmana del 
Llibre en Català
Martorelles

La Biblioteca Montserrat 
Roig de Martorelles ha gua-
nyat un dels premis de la 
Setmana del Llibre en català, 
concretament el de la catego-
ria de jocs de llibres recoma-
nats. La de Martorelles, jun-
tament amb la del Districte 
2 de Terrassa van ser les que 
van tenir més participants, i 
van ser premiades amb un lot 
de llibres. 

La nova aventura 
de Roger Mas
Granollers

El cantautor Roger Mas pre-
sentarà la seva nova aventura 
musical, Pel camí de les serps, 
a la sala Nau B1 de Roca 
Umbert de Granollers aquest 
divendres a les 10 del vespre. 
En aquesta nova gira, Mas 
deixa enrere els grans for-
mats per centrar-se en allò 
més bàsic, amb unes cançons 
defensades amb la força de 
la seva veu i els apunts de 
la seva guitarra. Roger Mas 
arriba a Granollers amb una 
trajectòria ja consolidada que 
li ha permès musicar els ver-
sos de Verdaguer, col·laborar 
amb la Cobla Sant Jordi i 
signar obres capitals com Les 
cançons tel·lúriques (2008) o 
A la casa d’enlloc (2010). 

Música al voltant de 
1714, a Granollers
Granollers

Alumnes i professors del 
departament de Música Anti-
ga de l’Escola Municipal de 
Música Josep M. Ruera de 
Granollers oferiran el con-
cert Pinzellada musical a l’en-
torn de 1714, amb obres de 
compositors com Joan Barter, 
Joan Pla o Francesc Valls.
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Una de les habitants de l’espectacle, en l’assaig fet aquest dimecres al vespre a l’escenari de La Tèrmica

Un col·lectiu representa durant tres caps de setmana ‘Els tres silencis’ a l’antiga fàbrica granollerina

Un projecte teatral rescata la memòria 
de Roca Umbert a través dels sentits

Granollers

Teresa Terradas

Un viatge sensorial per la 
memòria de l’antiga fàbri-
ca tèxtil Roca Umbert de 
Granollers és la proposta que 
durant dos caps de setmana 
ofereix un col·lectiu d’una 
quinzena de persones que 
havia participat durant la 
temporada 2012/2013 en el 
projecte Habitar Granollers, 
coordinat per Teatro de los 
Sentidos. El nou projecte, 
Els tres silencis, sorgit al 
marge de la companyia, està 
coordinada pels directors 
artístics Eva Pérez i Nelson 
Jara, experts en el llenguatge 
de Teatro de los Sentidos. 
El treball del col·lectiu es 
materialitzarà durant tres 
caps de setmana. L’estrena 
serà aquest dissabte a les 

6 de la tarda. Cada visitant 
farà un recorregut individual 
d’uns 75 minuts de durada, 
que començarà a la casa del 
porter Marcel·lí, i on es tro-
barà amb diferents històries, 
escenes i fils conductors 
que s’entrellacen i acaben 
formant un recorregut per 
l’exterior i per l’interior de 
la fàbrica. “Es recorreran 
diversos espais, però el cor 
de la representació serà La 
Tèrmica”, ha detallat Eva 
Pérez, actriu i pedagoga de 
Canovelles, impulsora del 
projecte Cre’art’e, i membre 
de Teatro de los Sentidos des 
de fa 12 anys. 

L’espectacle l’han conce-
but amb diferents objectius, 
des de la recuperació d’una 
memòria que forma part de 
la ciutat de Granollers, fins 
a l’actualització d’aquesta 

memòria i la connexió amb 
els oficis i la feina actuals. 
“Això també ho lliguem 
amb el desig que cadascú 
té de portar endavant la 
seva vocació”, ha explicat 
Pérez. L’espectacle en si és 
una reflexió sobre “aquelles 
persones amb una vida sot-
mesa, amb unes condicions 
laborals pèssimes, però que 
en aquestes condicions des-
envolupaven uns projectes 
de vida brutals, i tenien la 
màxima il·lusió. Nosaltres, 
ara que tenim més conscièn-
cia, ni més ni menys lliber-
tat, intentem també prendre 
exemples”.

Pérez destaca que és un 
espectacle totalment senso-
rial, que no treballa sobre 
textos i que no explica les 
coses de manera concreta. 
Aquest treball des del llen-

guatge sensorial permet al 
públic apropar-se a la memò-
ria des del cos, des de la 
sensació i des de la vivència. 
Això ha permès poder recu-
perar la memòria històrica 
de La Tèrmica no només com 
un espai de producció de 
teles sinó també i, sobretot, 
de relació entre les perso-
nes, un espai de vida. Així, 
aquest enfocament permet 
abordar temàtiques socials, 
econòmiques, culturals o 
històriques.

Els habitants d’Els tres 
silencis són Sara Bigas, Enric 
Bosch, Fabián Cabranes, Jose 
Fradera, Cristian Gómez, 
Cèlia Junqueras, Sandra 
Méndez, Thais Nieto, Abel 
Robledo, Clara Sáez, Olga 
Sghluter, Assumpta Serra, 
Jordi Serra, Joan Gerard 
Torredeflot i Eva Vallcorba.

Un gran treball de recerca, 
formació i creació

‘Habitar Granollers’,  
en l’origen 
Granollers

EL 9 NOU

L’origen del projecte es troba 
en Habitar Granollers, una 
proposta del Teatre Auditori 
coordinada pel Teatro de los 
Sentidos que escenificava 
l’essència de la ciutat a través 
d’un recorregut per l’espai 
del teatre. La companyia va 
treballar amb artistes no 
professionals, la majoria de 
la ciutat. Molts d’aquests par-
ticipants al final van decidir 

fer un projecte de continuïtat. 
En un dinar al parc del Con-
gost van decidir que volien 
treballar de nou plegats en 
un espai emblemàtic per a 
la ciutat, Roca Umbert, amb 
una gran memòria històrica i 
moltes vivències personals al 
darrere. Des del principi van 
tenir clar que volien treballar 
les emocions, els records i fer 
una introspecció no només 
de Granollers i la fàbrica, sinó 
també de les persones que fan 
l’espectacle i les que el viuen.

Granollers

EL 9 NOU

En la primera fase del pro-
cés, els directors artístics es 
van documentar a través de 
les gravacions fetes a més 
de 300 treballadors, i amb 
diversos articles i fotografi-
es. També van poder parlar 
directament amb les perso-
nes que havien treballat a la 
fàbrica, i van consultar altres 
treballs. Aquest treball de 
documentació ja va permetre 

que comencessin a treballar 
amb un primer esborrany 
de la dramatúrgia, mentre 
que els participants ja van 
poder entrar en les històries 
i vivències de la fàbrica. En 
una segona fase, els partici-
pants van fer diversos tallers 
per aprofundir en les eines 
del teatre sensorial, mentre 
que en la tercera ja van anar 
teixint el seu personatge i 
la seva història. Del treball 
personal i de grup van anar 
sorgint totes les escenes.


