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L’obra, que es va presentar a Madrid amb un gran èxit de públic i de crítica, està protagonitzada per cinc actrius

Granollers

T.T.

Granos de uva en el paladar, 
primera part d’una “trilogia 
republicana” dedicada a la 
memòria, la lluita i l’exili, 
arriba aquest cap de setma-
na al Teatre de Ponent de 
Granollers. Les representa-
cions que es faran dissabte a 
les 9 del vespre i diumenge 
a les 7 de la tarda seran les 
úniques que la companyia 
Argentina farà a Catalunya 
dins la gira que la portarà a 
diferents ciutats de l’Estat 
espanyol. En l’estrena a la 
Sala Mirador de Madrid va 
aconseguir un gran èxit tant 
de crítica com d’espectadors i 
va esgotar totes les localitats.  
A aquest èxit se li sumen les 
quatre temporades al Teatre 
Off de Buenos Aires, a l’Ar-
gentina, amb més de 4.000 
espectadors. “La veritat és 

que no ens esperàvem aques-
ta resposta, ni a l’Argentina 
ni a Madrid. Pensàvem que 
només interessaria a uns 
quants, però no ha estat així, 
i estem molt contentes”, 
comenta Zaida Rico, una de 
les codirectores i dramatur-
gues de l’obra al costat de 
Susana Hornos. “Pensa que 
és una obra política i ens feia 
una mica de por. Però amb el 
que ens hem trobat ha estat 
amb molta necessitat d’escol-
tar i de parlar”. Rico, una ala-
cantina que fa set anys que 
viu a Buenos Aires, assegura 
que té la sensació que la gent 
està més receptiva i que té 
més necessitat de compartir.

Per això, diu que sempre 
intenten, com a companyia, 
propiciar uns espais d’in-
tercanvi amb el públic. A 
Madrid, la darrera sessió 
es va complementar amb 
una xerrada col·loqui sobre 

drets humans i teatre amb la 
presència del jutge Baltasar 
Garzón, l’advocat Carlos 
Slepoy i l’actor i director 
Juan Diego Botto. Seguint 
aquesta línia, a Catalunya 
aquest dijous estava previst 
fer la taula rodona “Et dono 
la meva memòria”, amb les 
dues directores, dramatur-
gues i actrius i la periodista 
i documentalista Montse 
Armengou.

Rico assegura que té mol-
tes ganes d’actuar al Teatre 
de Ponent de Granollers, on 
no ha estat mai però que creu 
que és molt especial. Tant 
Rico com Hornos pujaran a 
l’escenari granollerí al costat 
de Lorena Carrizo, Maray 
Méndez i Ana Noguera. El 
2012, quan es va estrenar 
l’obra, l’elenc artístic estava 
format per sis actrius, i ni 
Rico ni Hornos eren intèr-
prets. “Després vam anar 

modificant l’obra, i vam dei-
xar cinc actrius i ho vam con-
densar tot molt més. Podem 
dir que era una obra molt 
jove i que ara ha anat madu-
rant, com el bon vi”.

HOMENATGE A LA LLUITA

Granos de uva en el paladar 
enllaça tres històries desen-
volupades a partir de tres 
contes de Susana Hornos: 
“Chusa”, “Adelina” i “La uva 
en el paladar”. L’obra comen-
ça poc abans de la Segona 
República i acaba a l’actu-
alitat, representant el poc 
sentit de la guerra i la injus-
tícia de l’oblit. L’obra esdevé 
un homenatge a la lluita i al 
coratge, però sobretot a l’en-
tusiasme per la vida. 

És la primera part, d’una 
trilogia que també tocarà el 
tema de la lluita de la dona al 
llarg del temps, i de l’exili.

S’entreguen els 
premis del concurs 
Instagram “És Nadal 
a Granollers”
Granollers

Els premis del concurs foto-
gràfic “És Nadal a Granollers-
Instagram 2014”, convocat 
per cinc associacions de 
comerciants de la ciutat, 
s’entregaran dissabte a les 
6 de la tarda a la plaça de a 
Porxada. La convocatòria 
ha rebut unes 270 fotogra-
fies. A la mateixa plaça de 
la Porxada, durant tot el 
dia de les 10 del matí a les 
8 del vespre, s’exposaran 
una cinquantena d’imatges, 
seleccionades prèviament pel 
jurat, entre les quals hi haurà 
les fotos premiades. Aquest 
concurs ha estat convocat 
per primera vegada per les 
associacions de Gran Centre, 
Comerç de Dalt, Del Rec al 
Roc, La Traca i Comerciants 
del Congost. El jurat, que 
entregarà quatre premis, està 
integrat per Andrea Canelo, 
regidora de Comerç; Albert 
Jordana, director general de 
VOTV; Jordi Ribó, fotògraf, 
i Teresa M. Riera, comerci-
ant. El cinquè el donarà el 
públic. Els premis consistiran 
en tres xecs de 200 euros 
bescanviables en articles 
de les botigues associades i 
dues cistelles amb productes 
dels comerços col·laboradors 
valorats en 200 euros.

Nova exposició a 
L’estació és allà..., a 
Cardedeu

Cardedeu

L’estació és allà... espai 
per les arts i les lletres, de 
Cardedeu, inaugurarà aquest 
divendres a les 7 de la tarda 
la mostra “J.V. Foix, amic de 
les arts”. La presentació anirà 
a càrrec del poeta Enrique 
Bados. En el mateix acte 
també actuarà el mag Xavier 
Duran.

Cardedeu

EL 9 NOU

La programació oficial del 
Tastautors de Cardedeu 
s’inaugurarà aquest 
divendres amb el concert de 
Xavi Alias i Adrià Puntí. El 
cantat de Salt, convertit en 
un artista de culte irònic i 
excèntric, torna a Cardedeu 
després de l’actuació llampec 
al Tarambana ara fa nou 
mesos. En aquesta ocasió 
serà a la Sala Sarau amb 
noves cançons, assegut 
darrere un piano i a un pam 
del públic, que podrà escoltar 
tant els temes més nous com 

els més vells.
A les 10 del vespre, abans 

de l’actuació d’Adrià Puntí, 
però, actuarà Xavi Alias, pro-
cedent de Pamplona i veí del 
Prat de Llobregat. Després de 
voltar per sales com l’Helio-
gàbal de Barcelona o per festi-
vals com l’Strenes de Girona i 
el PopArb d’Arbúcies, visitarà 
Cardedeu amb el seu disc de 
debut d’aquest darrer any, La 
set de la Balena. A través de 
la dotzena de cançons que 
l’integren es pot entreveure 
un vocalista càlid i un lletris-
ta imaginatiu, en un remolí 
que suma pop, rock i tints de 
suau i dolça psicodèlia. Adrià Puntí en un concert anterior amb la Band Bang Bang

Adrià Puntí inaugura dissabte 
l’11è Tastautors a Cardedeu

El Teatre de Ponent acull les úniques funcions a Catalunya de ‘Granos de uva en el paladar’

Exercici teatral de memòria històrica


