
S’obre la 
convocatòria per 
exposar a l’Espai 
d’Arts de Roca 
Umbert

Granollers

EL 9 NOU

Roca Umbert Fàbrica de 
les Arts de Granollers ha 
fet públiques les bases de 
la segona convocatòria 
per seleccionar projectes 
expositius de creació con-
temporània. Aquests pro-
jectes formaran part de la 
programació anual de l’Espai 
d’Arts.

 La convocatòria s’adreça 
a creadors a títol individual 
o col·lectiu, i a fundacions i 
associacions sense afany de 
lucre de l’àmbit de la creació 
artística. Cadascun dels pro-
jectes, inèdits i fets expres-
sament per a l’Espai d’Arts, 
es dota d’un màxim de 3.200 
euros, distribuïts d’una ban-
da, en concepte d’honoraris 
i drets d’autor, i de l’altra, 
en l’execució i al producció 
de l’obra. La data màxima de 
presentació dels projectes és 
el 30 d’agost. 

El comitè assessor de 
l’Espai d’Arts, integrat per 
artistes i professionals 
d’aquest àmbit, seleccio-
naran dos projectes com a 
màxim entre els presentats, 
que s’exhibiran a la sala 
dins la temporada exposi-
tiva 2010/11. Els membres 
del comitè són Pilar Parce-
risas, Oriol Fontdevila, Xavi 
Mañosa, Carme Clusellas i 
Teresa Llobet.
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Sergi López, entre Josep M. Miró, la president del Cine Club la Garriga Carmen Amador, i altres membres de l’entitat

experiències viscudes com 
a actor.

AMB GRAN EXPERIÈNCIA

 “Els actors hem de tenir 
una capacitat surrealista de 
creure alguna cosa immedia-
tament”, deia López referint-
se a les dificultats de rodar 
algunes escenes que obliguen 
a “reconèixer-te amb el que 
fas sense reconèixer-te tu 
mateix”. Això, segons l’actor 
català, és potser el més com-
plicat d’estar immers en un 

“ofici ple de contradiccions”. 
López, que va debutar en 

el món de la interpretació 
fent Pastorets al teatre 
de Vilanova i la Geltrú, va 
admetre ser “el primer sor-
près” de tot el que li passa  i 
va reconèixer haver tingut 
la sort de trobar-se amb 
gent que ha estat crucial. 
“Al principi no m’ho creia, i 
molt de temps he pensat que 
era un farsant i que un dia 
m’enganxarien”, deia; “però 
ja no em sento tan farsant, 
perquè els altres també ho 

són”, comentava des de la 
veu de l’experiència i sen-
tint-se privilegiat de poder 
esprémer al màxim un “ofici 
de farsants” que l’apassiona.

Sergi López, que es va 
mostrar molt proper a la 
gent que va voler fer tertú-
lia, va parlar de les escenes 
de sexe, va revelar impreci-
sions dels guions o va parlar 
de l’ambient dels rodatges, 
entre altres temes. Un petit 
luxe que va ratificar, un cop 
més, el gran luxe que és l’Al-
hambra.

La música omple Sant Celoni
Sant Celoni

Sant Celoni es va omplir de música 
dissabte a la tarda i al vespre amb 
motiu de la primera fira de música 
Sound Celoni. Una vintena de grups 

amateurs del Baix Montseny de dife-
rents estils (jazz, rock, reggae, indie-
rock, cant tradicional a cappella...) 
van actuar pel centre de la vila, acom-
panyant les parades i altres activitats. 
A la foto, el grup Planta Primera.
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Àpat amb poesia
Granollers

Els poetes Marc Romera i Felip Cos-
taglioli van protagonitzar la darrera 
edició del sopar poètic Menja’t una 
cama, que es va celebrar dijous al ves-

pre. El públic va poder degustar els 
plats cuinats pel restaurant La Gam-
ba mentre escoltava els poemes dels 
escriptors, autors de llibres com La 
pau del cranc (Romera) o Aire i sang 
a la butxaca (Costaglioli).
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L’actor Sergi López dóna suport al cinema Alhambra de la Garriga, on presenta ‘Partir’

Els secrets d’un ‘ofici de farsants’

La Garriga

Helena Masó

L’actor de Vilanova i la 
Geltrú, Sergi López, va 
visitar divendres el cinema 
Alhambra de la Garriga per 
presentar la pel·lícula Partir 
i per donar suport a una de 
les últimes joies de cines de 
poble, sensibilitzat amb el 
cinema d’autor i de qualitat. 
Un petit luxe, la visita de 
López, que es va sumar al 
privilegi quotidià que repre-
senta el cinema Alhambra. 
“És un luxe que en Miró i la 
seva família obrin el cinema, 
és un esforç molt gran”, van 
assegurar des del Cineclub, 
abans de la projecció, que 
van afegir que la visita de 
Sergi López era “un regal a 
en Miró que també compar-
tim tots nosaltres i en som 
partícips”. 

López va mostrar el seu 
suport i agraïment al cine-
ma i al Cineclub “per fer 
possible aquest cinema tan 
romàntic, aquest cine de 
qualitat”, va dir, defensor 
també de la versió original. 

Després de la projecció 
de la pel·lícula Partir, que 
protagonitza al costat de 
Kristin Scott Thomas i que 
és una al·legoria a l’amor 
apassionat –en aquest cas 
entre un jove paleta i una 
dona que viu amb tots els 
luxes amb el seu marit i els 
seus fills–, Sergi López va 
conversar, distès, amb el 
públic del cinema Alham-
bra per compartir les seves 


