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Allò que tal vegada s’esdevingué
De Joan Oliver

MARIDATGE
CAVA & EMOCIONS

No hi ha ningú tan bo que no tingui res de dolent ni ningú tan
dolent que no tingui res de bo. La Humanitat ha avançat
perquè dones i homes no ens hem conformat. Hi ha qui es fa
preguntes i es qüestiona l’ordre establert pels que ostenten el
poder. La Història que ens han explicat és la versió dels
guanyadors; els que van perdre la van viure d’una manera ben
diferent.
Ni Adam va ser enganyat per Eva (masclisme en estat pur) ni
Caïm era el dolent de la pel·lícula (és dolent qui es fa preguntes
i vol canviar les coses?) ni Abel el bo (és bo un dropo que fa la
viu-viu per aconseguir el que vol sense esforç?)…o potser sí,
per això Joan Oliver ens parla d’Allò Que Tal Vegada
s’Esdevingué, perquè siguem capaços de tenir una altra mirada
cap al món que hem heretat i que ens envolta. Aquests darrers
mesos s’ha parlat molt de l’Empatia, la capacitat de posar-nos
al lloc de l’altre i comprendre perquè actua com ho fa. Aquest
text també va d’això: no condemnem Caïm, ni Eva, ni Abel, ni
Adam, ni els Àngels. El Déu que els va condemnar també els va
donar noves oportunitats. Serem nosaltres més cruels? Ho
serem amb els que tenim a prop? Potser aquesta estona que
compartirem ens farà reflexionar sobre un món millor si
entenem i comprenem cada dia una mica més.
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En boca expressa una sensació
fresca, lleugera i agradable.
Destaca la frescor de la fruita i els
seus caràcters més varietals. El
seu bon bouquet, s'accentua amb
les petites bombolles en el seu
pas per la boca. És equilibrat, i
persistent.
VARIETATS
Macabeu, Parellada, Xarel·lo

Repartiment
Querub: Xell Miret
Caïm: Jordi Solé
Adam: Xavi Castells
Abel: Xavi Guasch
Nara: Mireia Ferret
Eva: Laura de la Cruz
Diable: Marta Ferret
Escuadreta: Marc Ferret, Bruna Garreta, Berta Trias
Veu Jahvè: Montse Masó
Vestuari, decorats, so, il·luminació i atrezzo: Lurdes Marsol,
Mireia Mestre, Xell Miret, Moisès Esteve, Bruna Garreta,
Sergi Miquel, Sergi Marcè, Marc Ferret, Salvador Vallès.
Perruqueria_Maquillatge: Sílvia Sellarès i Yolanda Díaz
Agraïments a: Societat la Torre de les Gunyoles
DURADA APROXIMADA
75 minuts

ELABORACIÓ
Cava elaborat amb raïms
procedents de vinyes de cultiu
ecològic. Durant tot el seu procés
ha seguit la normativa del “Consell
Català de la Producció Agrària
Ecològica” (CCPAE). S’elabora en
base a tres varietats tradicionals i
ha passat 16 mesos de repós a la
cava.

