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S'engega una nova edició de l'Hora golfa del conte

Dimecres 22 d'octubre de 2003
La Regidoria de Cultura i Lleure i la Biblioteca Municipal, amb la col·laboració de
l'Esbart Teatral de Castellar, tornen ha engegar aquest divendres, 24 d'octubre, a les
22h, una nova edició de l'Hora Golfa del Conte. L'escriptora Dorothy Parker és
l'autora triada per aquesta primera sessió del nou cicle. Es llegiran dos monòlegs
interpretats per Montse Gatell i Héctor Lozano. A més, s'han escollit dos diàlegs que
també interpretaran els dos actors de l'Esbart Teatral de Castellar. “Entre molts
autors, hem escollit els contes de Dorothy Parker perquè és una escriptora del segle
XIX, que considerem important pel que va escriure en l'època en què ho va
escriure”, ha explicat la regidora de l'Àrea de Serveis a les Persones, Montse Gatell.
I ha afegit que “ens fa il·lusió llegir els seus textos que fan una crítica a la societat
que li va tocar viure i el rol de la dona en aquell moment. Considerem que es tracta
d'una sessió molt especial per la importància de poder escoltar una literatura escrita
a principis de segle XX”. L'Hora Golfa del Conte és una activitat que pretén motivar
el públic en la lectura i el coneixement de la literatura a través dels contes. El Bar
Harmònic, situat al carrer Balmes (davant de les piscines cobertes), tornarà a ser
enguany l'espai escollit per portar a terme les sessions literàries. Buscant un ambient
adient a la lectura dels contes, es va pensar en aquest bar, ja que d'aquesta manera,
l'ambient és més relaxat i el públic pot demanar el que li vingui de gust. “Aquesta
iniciativa s'ha anat consolidant al llarg dels mesos, i són moltes les persones que
s'acosten al Bar Harmònic per gaudir d'aquesta iniciativa literària”, ha afegit Gatell.
La d'aquest divendres és la primera sessió de l'Hora Golfa del Conte. El 21 de
novembre es llegiran contes de ciència ficció, i el 19 de desembre s'han escollit
diferents contes de Roald Dhal.
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