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A la Mostra de Teatre de
Barcelona, La partida va
rebre el premi especial del
jurat «per la seva gran ca-
pacitat de connexió amb el
públic amb un llenguatge
senzill, fresc i quotidià»,
segons van indicar els en-
carregats de valorar-la.

El muntatge, de la com-
panyia La Partida Teatre,
també va rebre el premi del
públic i va ser nominat al
premi al millor espectacle
i al de millor actor, per
l’actuació de Jordi Cume-
lles.

La partida tracta d’un
dels grans temes del teatre
contemporani: la incomu-
nicació, les relacions
d’amistat que trontollen

per les contradiccions, les
enveges, la hipocresia…
Tal com indica el seu au-
tor, hi trobem «les rela-
cions buides que es perpe-
tuen en el temps per pura
inèrcia, per la necessitat de
sentir-se escoltat sense te-
nir la més mínima intenció
d’escoltar; mostra d’una
manera fresca, senzilla i
quotidiana, la falsedat, les
màscares que oculten la
insatisfacció de dur una vi-
da que no és la desitjada».

Òscar Sanz Cabrera la
defineix com una comèdia
confit: «Te la fiques a la
boca i, tot assaborint-la,
descobreixes que en el seu
interior l’ametlla és amar-
ga.»

Arriba a Tarragona
l’obra més premiada

a la Mostra de
Teatre de Barcelona

Es tracta de «La partida», escrita i
dirigida per Òscar Sanz Cabrera

● La Mostra de Teatre de Barcelona surt enguany per pri-
mer cop des de la seva ciutat d’origen i porta de gira les
obres amb més èxit. És el cas de La partida, una obra es-
crita i dirigida per Òscar Sans Cabrera, que avui i demà es
podrà veure a la Sala Trono de Tarragona.

Escena de La partida, que avui arriba a Tarragona./ EL PUNT

C.F. / Tarragona

� Els darrers sis mesos
de la Guerra Civil a Tar-
ragona. Jordi Piqué, cap
del servei d’arxiu munici-
pal de Tarragona, va pro-
nunciar ahir una conferèn-
cia sobre els darrers sis
mesos de la Guerra Civil a
Tarragona i comarca. La
xerrada, que va tenir lloc al
Consell Comarcal, s’em-
marca en el cicle d’activi-
tats per commemorar el
setantè aniversari de l’aca-
bament del conflicte bèl-
lic. La pròxima conferèn-
cia (dimecres, a les 19 h, al
Caixafòrum) serà a càrrec
de Joan Villarroya, que
parlarà sobre Stalin. / J.F.

● Un còctel de ritmes que
inclou reggae i ska però
també la bossa nova i el
punk és el que oferirà
aquesta nit la banda La Li-
moncello a La Vaqueria de
Tarragona. El concert, que
començarà a dos quarts
d’onze de la nit, continua-
rà amb una actuació de Dj
Luna. La programació
d’aquest local tarragoní

continuarà demà, dissabte,
a dos quarts d’onze de la
nit, amb un concert de
Juantón, un artista que es
caracteritza pel seu humor
canaller i tendre, i que pot
cantar i tocar la guitarra i, a
la vegada, interpretar el
cajun amb el peu i els
charles amb l’altre peu.
En acabar, serà Dijeila
l’encarregada de triar el re-
pertori musical.

El grup de «reggae» i «ska»
La Limoncello actua avui a
La Vaqueria de Tarragona
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