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El certamen vol consolidar-se com un esdeveniment dels Països Catalans

La 22a edició del concurs teatral de 
Caldes inclourà 11 grups amateurs

Caldes de Montbui

Dàmaris Moreno

El Centre Democràtic i Pro-
gressista ha presentat la 
22a edició del TACA’M, el 
concurs de teatre amateur 
de Caldes de Montbui aquest 
diumenge a l’Stage. Enguany 
11 grups, molts d’ells valle-

sans, participaran al concurs,  
i entre els quals es troba el 
guanyador de l’anterior edi-
ció, l’agrupació Quollunaka 
de Terrassa. Els terrassencs 
interpretaran Les noces de 
Fígaro de Caron de Beau-
marchais. 

Aquest mes de gener, el dia 
24 a les 6 de la tarda donarà 

el tret de sortida al concurs 
el grup granollerí Acte Qua-
tre amb És així, si us sembla, 
una obra de Luigi Pirandello 
en el que els personatges 
busquen angoixadament la 
veritat. Del Vallès Oriental 
també participaran el grup 
de teatre Nyoca, de l’Atmella 
del Vallès, amb la proposta 

d’Una taula per sis d’Alan 
Ayckbourn. Aquesta comèdia 
explica les relacions d’una 
família a partir del sopar 
d’aniversari d’un dels seus 
membres.  

Caldes acollirà durant tres 
mesos tots els diumenges les 
diverses agrupacions teatrals 
que participen al concurs. 

L’alcalde de Caldes, al mig, i membres de l’organització del certamen en l’acte de presentació del 22è TACA’M

Enguany, entre elles es troba 
L’oracle de l’est, de Pedre-
guer (Alacant) que interpre-
tarà Tirant i Carmesina, la 
verdadera història de Palero 
i Felip Fornés. Aquesta parti-
cipació de fora de Catalunya 
és, segons l’organització, la 
mostra de la seva voluntat 
per convertir el TACA’M en 
un concurs dels Països Cata-
lans. 

Pel que fa a les obres, la 
majoria són versions de 
grans clàssics amb autors 
com Pirandello, McDonagh 
o Shaffer. Tot i això, també 
s’apropa a les creacions més 
experimentals, ja que par-
ticipen al concurs un parell 
de propostes originals dels 
mateixos grups teatrals. El 
resultat és un conjunt d’ac-
tuacions molt diverses on 
l’espectador podrà gaudir de 
drames, comèdies i històries 
surrealistes amb personatges 
com Mozart, Tirant lo Blanc 
o Fígaro.

MÉS DE DUES DÈCADES 
D’HISTÒRIA

Després de 22 anys en fun-
cionament, el TACA’M és 
un concurs consolidat a la 
comarca. L’objectiu de l’or-
ganització és promoure el 
teatre amateur com una eina 
d’intervenció social. 
El concurs acabarà l’11 
d’abril amb l’obra Les vuit 
cares d’un assassinat pel grup 
de teatre Scena de Sabadell, 
fora de concurs, i amb l’en-
trega de premis a la sala Sta-
ge, escola d’arts escèniques 
de Caldes. El TACA’M l’orga-
nitza el Centre Democràtic i 
Progressista amb un conveni 
amb la regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament de Caldes 
de Montbui.
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El grup local 4 Palabras, en un moment del concert Rockmeló

El Rockmeló torna a punxar 
de públic, amb 400 visitants, 
igual que l’any passat
Montmeló

EL 9 NOU

El festival de música Rock-
meló va tornar a punxar de 
públic en reunir, dissabte a la 
nit, unes 400 persones, més 
o menys el nombre que va 
atreure l’any passat, i molt 
lluny de les 1.400 persones 
del 2008. Aquest cop, però, 
l’organització havia ajustat 
el pressupost amb un cartell 
menys ambiciós, que li ha 
permès “no perdre diners”, 
admetia Sergio Barroso, de  
l’Associació Cultural per a 
l’Entreteniment Musical 
de Montmeló (ACEM), que 
impulsa l’acte des que es va 
crear, fa sis anys. 

El públic assistent, però, 
va quedar satisfet de la qua-
litat dels grups programats. 
La banda local 4 Palabras va 

inaugurar el concert, que va 
arrencar amb pocs assistents 
a les 10 del vespre. L’ambient 
es va anar animant a mesu-
ra que entrava la nit, amb 
l’aparició dels vallesans La 
Limoncello i una part dels 
seus seguidors de Mollet. 
El Niño de la Hipoteca, de 
Barcelona, va ser, sens dubte, 
la revelació de la nit, a pesar 
que Poncho K era el cap de 
cartell. Tot i que hi havia poc 
públic coneixedor de les can-
çons, el cantautor Guiu Cor-
tés va saber ficar-se la gent a 
la butxaca amb el seu humor 
singular i les històries quo-
tidianes. Ara, l’organització 
del Rockmeló es replanteja 
deixar la línia rockera i tor-
nar a apostar pel mestissatge, 
per aconseguir redreçar la 
davallada de públic dels dos 
últims anys. 


