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Juan Diego Botto i Astrid Jones pujaran a l’escenari del Teatre Auditori

Granollers

T.T.

Juan Diego Botto arribarà 
aquest dissabte al Teatre 
Auditori de Granollers com a 
protagonista, autor i director 
d’Un trozo invisible de este 
mundo, una obra de teatre 
que porta dos anys girant per 
diferents sales amb un èxit 
aclaparador des de la seva 
estrena a la sala Matadero de 
Madrid. “No m’esperava per 
res aquest èxit. Pensava que 
era un projecte que naixeria 
i moriria a Madrid. No em 
podia imaginar que al cap de 
dos anys encara l’estaríem 
representant, que tindríem 
sis nominacions als Max...”, 
ha comentat Botto a EL 9 
NOU. “Potser perquè aquesta 
honestedat amb la qual tre-

ballem forma part del que al 
públic li agrada. Però la veri-
tat és que ens ha estranyat 
que una obra de teatre com 
aquesta, tingui tanta vida i 
aquest recorregut”.

L’actor, dramaturg i direc-
tor és conscient que “una 
obra de teatre no canvia el 
món, però sí que pot ser-
vir per generar dubtes en 
l’espectador”. Segons ell, el 
teatre i l’art en general “fa 
conèixer coses a través de 
l’emoció, i això potser perdu-
ra més que un relat racional. 
En definitiva, la funció de 
l’art és crear dubtes i inqui-
etuds”.

Un trozo invisible de este 
mundo són cinc monòlegs 
al voltant de la immigració 
i l’exili. “En alguns aspectes 
em vaig inspirar en històries 

reals, que intenten ser fidels 
a les històries de l’exili, men-
tre que altres són més ficci-
onades”, explica l’autor. Pre-
cisament, per escriure l’obra 
l’autor va partir dels primers 
dies, en què la seva mare va 
arribar a Madrid procedent 
de l’Argentina. Un altre dels 
cinc monòlegs parteix d’un 
cas real, que encara continua 
obert judicialment, sobre la 
mort de la congolenya Samba 
Martine, morta en el CIE de 
Madrid el 2011.

Tot i el punt dramàtic de 
l’obra, no hi falta l’humor, 
especialment a la primera 
part. “Al principi hi ha molt 
sentit de l’humor, molta 
ironia. Això fa que l’espec-
tador es diverteixi, es relaxi 
i estigui més receptiu de 
cara a tot el que pugui venir 

Cap de setmana musical 
a Cardedeu

Cardedeu 

La música va omplir 
Cardedeu el cap de setma-
na passat amb motiu de la 
quinzena edició del Festival 
de Música, organitzat per 
l’Agrupació Coral Carde-
deuenca. La majoria dels 
concerts es van fer al Centre 
Cultural, però un d’ells va 
tenir com a escenari la plaça 
Anselm Clavé i va tenir com 
a protagonista la companyia 
Tsikbal. El festival, que va ser 
molt aplaudit, també va por-
tar altres formacions com el 
Cor de Noies de Matadepera 
o Gemma Humet i Pau Figue-
res Quartet. R
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L’actor presenta ‘Un trozo invisible de este mundo’ al Granollers

Botto: “El teatre no canvia el món 
però pot generar dubtes al públic”

després”. 
L’obra es representarà 

dissabte a les 9 del vespre. A 
l’escenari, Botto està acom-
panyat per Astrid Jones, 

mentre que a la direcció hi 
ha Sergio Peris-Mencheta. 
Al final de l’espectacle hi 
haurà una xerrada amb els 
actors.

El Centre Cultural de 
Cardedeu celebra els 10 anys 
amb Sisa, Portet i Oliver
Cardedeu

EL 9 NOU

Dins els actes de celebra-
ció del seu desè aniversa-
ri, el Centre Cultural de 
Cardedeu ha organitzat per 
a aquest divendres a les 10 
del vespre un concert amb 
Jaume Sisa, Quimi Portet i 
Joan Oliver. Són tres artis-
tes que sumen prop de 400 
cançons, i representen tres 
universos units per un fil 
invisible que els més ago-
sarats denominen tradició 
i que ells van redescobrir 
treballant per l’espectacle, 
que va inaugurar la darrera 
edició del Mercat de Música 
Viva de Vic. És un concert 

que ha tingut l’elogi unàni-
me de crítica i públic.

Els actes del desè aniversa-
ri continuaran dissabte a les 
5 de la tarda amb una taula 
rodona on diferents agents 
culturals del municipi (pro-
fessionals, programadors 
i membres d’associacions 
culturals) debatran sobre el 
present i el futur de la pro-
ducció i l’exhibició cultural 
a Cardedeu. La taula rodona 
es farà a la Tèxtil Rase. A les 
8 del vespre es farà un sopar 
de celebració amb una mos-
tra de diferents produccions 
locals de teatre, música, 
dansa i circ. Per acabar la 
celebració, a 2/4 de 12 de la 
nit hi haurà festa amb els DJ 

Oliver, Sisa i Portet, en una actuació anterior

Sopranos. 
D’altra banda, dissabte de 

la setmana que ve, a les 5 de 

la tarda i a les 8 del vespre, es 
representarà l’obra de teatre 
Iaia!, de Roger Peña amb 

Montserrat Carulla, mentre 
que l’endemà diumenge es 
farà teatre infantil.

Gerard Llimós, de 
Cardedeu, guanya el 
concurs del cartell de 
Musik N Viu
Granollers

Gerard Llimós, de 27 anys i 
veí de Cardedeu, és el gua-
nyador del concurs per al dis-
seny del cartell del Festival 
Musik N Viu. Dedicat profes-
sionalment al disseny gràfic, 
i després de treballar per a 
diferents empreses, actual-
ment ho fa com a freelance. 
La publicació del veredicte ha 
coincidit amb l’exposició de 
la quinzena de treballs que 
s’han presentat al concurs de 
disseny. L’exposició estarà 
oberta fins al 17 d’abril.


