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Salvador Pardo, Jaume Pieres i Pep Gaspar en la presentació del concurs 

La programació, que començarà diumenge, inclourà deu obres fins al 15 d’abril

Caldes renova els grups del 24è 
Concurs de Teatre de Caldes
Caldes de Montbui

Dàmaris Moreno

La 24a edició del Concurs de 
Teatre Amateur Taca’m, que 
organitza el Centre, Ateneu 
Democràtic i Progressista 
de Caldes de Montbui, 
arrencarà aquest diumenge 
amb l’actuació d’Atrezzo 
Circ Crac Teatre de 
Vilafranca del Penedès, que 
presentarà l’obra Mentiders, 
d’Anthony Neilson. 

El concurs, que inclourà 
un total de 10 actuacions, 
ha rebut aquest any una 
setantena de sol·licituds per 
participar-hi. “Hi ha propos-
tes d’una qualitat impressi-
onant, però hi entren altres 
variables. A nosaltres ens 
agrada fer experiments”, 
explica el president del 
Centre Democràtic, Jaume 
Pieres. Per aquest motiu, 
entre els escollits han buscat 
la varietat, amb obres de tea-
tre clàssic, representacions 
pròpies de les companyies, 
grups de teatre joves... 

Seguint la tònica de les 
darreres edicions, participa-
rà al concurs una companyia 
del País Valencià, Cinétika, 
de Mutxamel (Alacant), que 
representarà La tienda de 

los suicidas. També actuarà 
l’agrupació Benet Escriba 
de Sant Feliu de Guíxols, 
una veterana al certamen, 
i la companyia barcelonina 
Teatre pels Descosits, que 
commemora l’any dedicat 
als 50 anys de la mort del 

dramaturg Josep Maria de 
Sagarra i portarà a Caldes La 
Rambla de les floristes. “Ens 
agrada que hi hagi teatre 
clàssic i hem volgut recu-
perar el tradicionalisme”, 
comenta Pieres. Una aposta 
per la renovació que portarà 

sessions que van del vodevil 
a la tragèdia. 

Diumenge passat se cele-
brava la presentació del 
cartell i donaven a conèixer 
els participants. A l’acte 
hi va participar Salvador 
Pardo, membre de la Fede-

Una de les quatre intèrprets del grup és Laia Saperas, de Granollers

Kassia porta la música de dones 
compositores a Canovelles

Canovelles / Granollers

EL 9 NOU

La programació del Teatre 
Auditori de Can Palots de 
Canovelles continua aquest 
diumenge amb una proposta 

de música de cambra del bar-
roc a càrrec de Kasia, un grup 
format per quatre intèrprets, 
entre les quals hi ha la grano-
llerina Laia Saperas (traver-
so). La formació es completa 
amb Teresa Galceran, que 

també toca el traverso, Mari-
on Peyrol, violoncel barroc i 
Núria Jaouen, clavicèmbal.

Les quatre intèrprets es van 
conèixer a l’Escola Superior de 
Música de Catalunya (Esmuc) 
i ara fa dos anys van decidir 

crear la formació amb l’objec-
tiu de recuperar una música 
molt desconeguda i oblidada 
al llarg de la història, el de les 
dones compositores. El grup 
el van batejar amb el nom 
de Kasia, una dona del segle 
IX que va escriure música 
religiosa, tot i que pel context 
social no es va reconèixer el 
seu paper, segons ha explicat 
Saperas. La interpretació dels 
diferents temes la fan amb 
instruments antics. “La músi-
ca que toquem està escrita 
per a aquests instruments”, 
remarca la granollerina, que 
fa classes a l’escola de música 
Amics de la Unió i a l’escola 
Da Capo de Santa Eulàlia de 
Ronçana. Aquest és el primer 
concert que el grup fa al 
Vallès Oriental, després d’ha-
ver actuat a altres poblacions 
com Sant Cugat, Terrassa, 
Badalona o Vila-seca.

El programa de l’actuació 
de diumenge a Can Palots 
està format per peces de 
compositores del segle XVII 
i XVIII (Isabella Leonarda, 
Anna Bon, Anna Amalia...). 
Només una és d’un compo-
sitor, de Telemann, que va 
dedicar a unes heroïnes. El 
concert començarà a les 6 de 
la tarda.

La granollerina Laia Sapera, a la dreta, és una de les components de la formació

ració Amateur de Grups de 
Teatre de Catalunya, que 
va assegurar que el Taca’m 
és un concurs punter per la 
seva tradició i antiguitat. El 
regidor de Cultura de la vila, 
Pep Gaspar, va agrair a l’en-
titat l’esforç per poder oferir 
a Caldes una programació 
teatral de qualitat durant els 
propers mesos, i que l’any 
passat va comptar amb prop 
de 1.400 espectadors.

Aquest és el quart 
any que el concurs 
se celebra a la sala 
Stage
Les obres es podran veure 
tots els diumenges a les 6 
de la tarda des d’aquest 5 
de febrer fins al 15 d’abril. 
Aquest és el quart any que 
el concurs se celebra a la 
sala Stage després del tanca-
ment de la sala de teatre de 
la seu d’El Centre. Enguany, 
però, sí que feien la presen-
tació del concurs al Cafè de 
l’entitat, que es va reobrir 
al mes de maig. Aquesta  és 
una situació provisional 
perquè l’actual repte és 
aconseguir el finançament 
per reformar el segon pis 
d’El Centre. “Anem avan-
çant, però el que no faré 
és donar una data, perquè 
possiblement ens equivo-
caríem. Hi ha d’haver una 
inversió i s’ha d’amortitzar, 
no econòmicament, sinó 
associativament, però anem 
per molt bon camí”, assegu-
ra Pieres.

La companyia 
Obskené actua al 
Teatre de Ponent 
de Granollers
Granollers

La companyia  Obskené 
actuarà aquest cap de set-
mana al Teatre de Ponent de 
Granollers amb l’obra Bue-
nos Aires, una casa en cons-
trucció, en què quatre per-
sonatges fugen d’una vida 
i busquen un somni. L’obra 
és una comèdia i un drama 
a la vegada, que té com a 
escenari una Argentina en 
crisi, no gaire allunyada de 
l’actual crisi europea. És 
un diàleg entre el nord i el 
sud, entre somni i realitat, 
amb moltes llengües, tra-
duccions i interpretacions 
diferents. El muntatge està 
protagonitzat per un pro-
fessor de física desocupat, 
una agent immobiliària, una 
aspirant a pintora i un gal-
lès, que conviuen a la força 
per poder sortir de les seves 
respectives decadències. La 
direcció és de Ricard Soler. 
Les representacions es 
faran divendres i dissabte a 
les 9 del vespre, i diumenge 
a les 7 de la tarda.


