
24    dv, 3 novembre 2017   contrapunt

CULTURA
contrapunt.cat/actualitat/cultura

VÍCTOR AMELA PORTA A LA LLAGOSTA
‘LA FILLA DEL CAPITÀ GROC’

LITERATURA

El periodista i escriptor Víctor Amela visitarà dimecres
(19 h) el Centre Cultural i Juvenil Can Pelegrí per participar
en la sessió del Club de lectura de la Biblioteca sobre el
seu llibre La filla del capità Groc, Premi Ramon Llull 2016.

Lorca
Dissabte, el Centro Cultural Andaluz 
de Mollet homenatjarà Lorca a
Can Gomà (19 h) amb l’obra Las 
que guarda, de la companyia 
Sarau, i actuacions de cante i ball.

L’escenari del teatre de Can Ra-
joler acollirà aquest diumenge 
(18.30 h) l’obra Cúbit, un mun-
tatge de Josep Maria Miró que 
reflexiona sobre la destrucció i 
la construcció de la memòria. El 
dramaturg i director, autor d’El 
principi d’Arquimedes, peça que 
el va catapultar a l’èxit internaci-
onal, aborda la preocupació sobre 
la memòria històrica i la construc-
ció del relat oficial a partir d’una 
microhistòria: la de dos fills que 
visiten la mare i troben que s’ha 
instal·lat a casa un noi de la seva 

TEATRE  L’OBRA DE JOSEP MARIA MIRÓ, A CAN RAJOLER

‘Cúbit’, una visió 
de la construcció 
de la memòria

edat perquè l’ajudi a escriure unes 
memòries. El difunt pare de famí-
lia havia estat un prohom de la 
cultura i la societat del país, i im-
pulsor d’una fundació de la qual la 
dona vol escriure un llibre. Aquest 
jove secretari que ha d’ajudar-la, 
però, és el fill de l’enemic del pare.

L’actriu Anna Azcona –que per 
aquest paper va guanyar el Premi 
BBVA de Teatre 2017 com a mi-
llor actriu– interpreta la mare i 
estarà acompanyada a l’escenari 
per Alberto Díaz, David Menén-
dez i Jaume Ulled. n

víctor león

Més d’una trentena d’intèrprets van pujar a l’escenari de Can Gomà 
diumenge en la representació de la sarsuela La rosa del azafrán, un 
muntatge de la companyia molletana Fòrum Abelló, que va comptar amb 
la col·laboració del Cor Camins de les Franqueses i l’Esbart Dansaire de 
Mollet. L’espectacle, amb la direcció escènica a càrrec de Ferran Jiménez 
i amb la soprano Isabel Cano i el baríton Joan Antoni Salom com a 
protagonistes, narra en clau d’humor les històries d’amor entre pagesos i 
veïns amb una mirada molt actual, tot i que fa més de 80 anys que el llibret 
va ser escrit per Federico Romero i Guillermo Fernández-Shaw
en una adaptació del clàssic de Lope de Vega El perro del hortelano.

ARTS ESCÈNIQUES  FÒRUM ABELLÓ OFEREIX L’ESPECTACLE ‘LA ROSA DEL AZAFRÁN’

CAP DE SETMANA 
DE SARSUELA 
A CAN GOMÀ

la ruta 40

PLATS BRUTS  L’obra ‘Cúbit’ aflora conflictes familiars amagats 

La Fiveller rememora el rock dels 
70 amb un concert del grup Soniks
La programació de la Sala Fiveller continua amb un concert per recordar 
el rock dels 70. L’actuació de Soniks, amb  versions de Jimi Hendrix, Deep 
Purple i ZZ Top, entre altres, serà dissabte (22 h). L’entrada costarà  6 €.


