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PROGRAMA PER A ASSOCIACIONS

I ENTITATS 

VeniuÊ juntsÊalÊMuseuÊNacional.ÊUsÊajudemÊaÊorganitzarÊ laÊvisitaÊ iÊ lÕentradaÊalÊ
museuÊ usÊ laÊ regalem!Ê TantÊ siÊ souÊ unÊ centreÊ excursionistaÊ comÊ unaÊ collaÊ
castellera,Ê unÊgrupÊdeÊ teatreÊamateurÊ oÊ unÊcasalÊ deÊgentÊ gran,Ê elÊmuseuÊŽsÊ
vostre.ÊTeniuÊtotsÊelsÊserveisÊdelÊmuseuÊalÊvostreÊabast.
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Divendres, 21 de novembre de 2014

CULTURA 32 NOU9EL
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Mònica Subidé davant una de les obres que exposa a Granollers

Mònica Subidé presenta els 
últims treballs a l’Espai BM
Granollers

EL 9 NOU

Mònica Subidé presenta 
aquests dies a l’Espai BM 
de Granollers el treball fet  
aquests darrers tres anys, 
sota el títol “Retratos, nidos 
y peces”. L’artista explica 
que en els darrers temps 
ha incorporat la noció del 
pas del temps, “el rastre del 
passat al present a través del 
símbol de la presència de la 
infantesa en l’edat adulta: 
el Niu”. Per això fa una evo-
cació dual del niu com espai 

de refugi o seguretat de la 
identitat davant la intem-
pèrie que ens envolta i, al 
mateix temps, les pors que 
enclaven el seu origen en 
aquest nou fet de vivències 
infantils.

Per a Subidé, el cap és un 
fragment més, una totalitat 
més. Ella treballa el retrat 
com una part més del cos, un 
altre fragment d’identitat, 
un altre intent de fer aflorar 
aquesta dualitat impossible 
superficial / profund. L’expo-
sició es pot visitar fins al 3 de 
desembre.
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Oriol Broggi, la dreta, i Norbert Martínez, a la dreta, durant la trobada, amb el moderador Josep Barbany

Els directors teatrals van protagonitzar una trobada al TAG

Broggi versus Martínez

Granollers

T.T.

Tot i que un és considerat 
un director consolidat i l’al-
tre emergent, Oriol Broggi 
i Norbert Martínez van 
coincidir en algunes refle-
xions al voltant de les arts 
escèniques en la trobada que 

van protagonitzar dimarts 
a la tarda al Teatre Auditori 
de Granollers dins el cicle 
Diàlegs. Una trentena de 
persones van assistir a l’es-
trena d’aquest projecte ideat 
per Tramoia, i que precedeix 
les representacions de Cels, 
d’Oriol Broggi, el proper 29 
de novembre, i de Llibert, 

de Norbert Martínez, el 8 de 
gener al Teatre Auditori de 
Granollers.

Els dos directors conside-
ren que no pensen molt en el 
públic a l’hora de treballar. 
“No ho has de fer tot per al 
públic, ara bé l’has de tenir 
en compte contínuament”, 
va afirmar Broggi. “La visió 

Sis hores de música 

a Roca Umbert, a 

Granollers

Granollers

EL 9 NOU

La Nau B1 de Granollers serà 
l’escenari aquest dissabte a 
partir de 2/4 de 10 del vespre  
de les 6 Hores Rockaumbert, 
en què participaran cinc 
grups que tenen l’antiga 
fàbrica com a denominador 
comú, perquè totes les ban-
des assagen o enregistren els 
seus discos a la Fàbrica de les 
Arts. Aquesta activitat està 
emmarcada dins el Projecte 
Carles Riera. El concert és 
una iniciativa de Rumb, l’en-
titat gestora de Cub, l’espai 
d’assaig de la fàbrica, i de 
Roca Umbert. Les bandes 
participants són La República 
Rumbera (rumba catalana), 
Obrigada (rock and roll d’ar-
rel garatgera), Bishop (rock 
independent), The Xonses 
(repertori de versions) i Sibe-
ria (contundència metàl·lica). 

Els grups La República 
Rumbera, Obrigada i Siberia 
aprofitaran aquestes sis hores 
de rock per presentar els seus 
nous discos. Cada grup farà 
una actuació de 40 minuts, i 
entre grup i grup punxarà el 
DJ Snatch.

de l’espectador sempre hi és, 
el que passa és que a vegades 
te n’oblides, i a vegades hi 
tornes”. Martínez va reconèi-
xer que li costa pensar en la 
gent. “La sala d’assaig és un 
lloc que m’absorbeix molt, i 
quan entro allà i començo a 
treballar m’aïllo. Ara, també 
és veritat que quan obres un 
assaig és inevitable pensar 
en el que pensa el públic”. 
El director comenta que 
sempre ha fet coses que li 
agraden a ell i a l’equip, com 
Llibert. 

Un i altre van deixar molt 
clar el seu concepte de tea-
tre, que va molt més enllà 
de l’obra en si. “Per a mi és 
important la taquilla, els 
lavabos, el llum de l’entra-
da, les cadires, l’alçada del 
sostre... Tot ajuda a elaborar 
una estètica”, va considerar 
Broggi, que ha convertit 
la Biblioteca Nacional de 
Catalunya en escenari de les 
seves obres.

Martínez troba molt bé el 
que ha fet Broggi, “entendre 
el teatre com una experiència 
des del moment en què com-
pres l’entrada”. Considera 
que això hauria de ser sem-
pre així, tot i que a vegades 
l’arquitectura del teatre no 
acompanya. “Els teatre tenen 
alguna cosa de ritualesc”, va 
afegir. “El fet d’escriure una 
obra teatral ja és un ritual”, 
va constatar Broggi.


