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Nova edició de l'Hora golfa del conte

Dijous 19 de febrer de 2004
El proper divendres, 20 de febrer, a les 22:00h, al Bar Harmònic, situat al carrer
Balmes, s'inicia una nova edició de l'Hora Golfa del Conte. Sota el títol de
Reincidències. Contes ja llegits. el públic podrà escoltar narracions que han estat
protagonistes en d'altres sessions anteriors. "És la primera vegada que s'engega
Reincidències però no l'última. La intenció és fer-ne'n més per anar recuperant
els contes que més han agradat als propis lectors" ha explicat l'actriu de l'Esbart
Teatral, Montse Gatell. En la sessió del divendres es podran escoltar entre d'altres,
contes de Manuel Rivas i Paloma Orozco. 6 actors de l'Esbart Teatral Castellarenc
seran els encarregats de posar veu a aquestes narracions. A banda de les lectures, la
música continuarà sent una peça clau dins d'aquestes sessions literàries. En aquesta
ocasió la música de Mònica Díaz i Companyia serà la responsable d'amenitzar
aquestes primeres Reincidències. L'Hora Golfa del Conte és una iniciativa
organitzada per la Regidoria de Cultura i Lleure i la Biblioteca Municipal, amb la
col·laboració de l'Esbart Teatral de Castellar. L'activitat pretén motivar el públic en
la lectura i el coneixement de la literatura a través dels contes. La propera cita
literària tindrà lloc el proper 26 de març. En aquesta ocasió es llegiran poemes de
l'obra “La Fàbrica” de Miquel Martí i Pol. La següent Hora Golfa del Conte arribarà
el 23 d'abril i es podran escoltar relats pels drets de les dones. El 21 de maig serà el
torn de Montse Gatell i Pep Sala que faran una lectura dramatitzada de “Cartes
d'amor”. El proper 18 de juny, els relats de misteri de Stephen King seran els
protagonistes de cloure aquesta temporada de l'Hora Golfa del Conte. El Bar
Harmònic, situat al carrer Balmes (davant de les piscines cobertes), tornarà a ser
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.
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