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SUDOKU

Nivell mitjà

Nivell fàcil

Completeu el taulell, 
dividit en nou quadrats, 

omplint les cel·les 
buides amb un número 
de l’1 al 9, sense repetir 

cap número en una 
mateixa ila ni en una 
mateixa columna, ni 

dins de cada quadrat.

18º

Estat del cel
Cel serè o poc ennuvolat en conjunt, si bé estarà entre mig i molt 
ennuvolat ins a mig matí a la meitat sud del litoral i al vessant 
nord. A partir de llavors, hi haurà intervals de núvols baixos al 
nord del litoral Central i sud de la Costa Brava i al vessant nord 
del Pirineu.

Precipitacions
De matinada és possible algun ruixat feble i aïllat al litoral cen-
tral i sud. Al vessant nord del Pirineu s’esperen nevades febles 
de matinada. Les acumulacions seran minses.

Visibilitat
Visibilitat regular o dolenta de matinada al vessant nord del Piri-
neu i entre regular i bona a partir de llavors. A la resta la visibili-
tat serà bona, amb boira a punts de la depressió Central.

EL TEMPS 

7º
Màxima Mínima

L’ACUDIT  Napi

Redacció

La comèdia i el te-
atre de proximitat 
són els plats forts 
de la nova tempo-
rada liderada pels 
Amics del Teatre de 
Vila-seca. L’entitat 
va donar el tret de 
sortida a un progra-
ma format per cinc 
espectacles aquest 
passat dissabte, a 
l’emblemàtic Cen-
tru. L’encarregada 
de trencar el gel va 
ser l’actriu Violant 
Llopis amb Moleski-
ne, de Jordi Cervera. 
Amb prou feines, 
la distància entre el 
públic i la protago-
nista va ser de dos 
metres, un espai 
més que suicient 
per captar els detalls 
d’una història que 
parla dels rituals da-
vant la mort, l’amor i 
el turment d’una i-
lla. Uns vint minuts 
d’espectacle que van 
fer-se curts. L’actriu 
va reivindicar així el 
teatre de proximitat i 
va recordar que «cal 
portar les noves ten-
dències i formats a 
tot el territori».

La pròxima cita tindrà lloc aquest dissabte, a 
les deu de la nit, amb la companyia riudomenca 
Dramèdia Teatre. Sota la direcció de Carles Bi-
gorra, arriba una de les obres més conegudes de 
Neil Simon, Descalços pel parc. Relata la història 
de Poli i Arlet, una parella de casats que s’instal·-
len en un sisè pis que cau a trossos i sense as-
censor. El que havia de ser el principi idíl·lic d’un 
matrimoni feliç es converteix en un conjunt de 
despropòsits, que encara es fa més gran amb la 
presència de la mare d’ella i l’extravagant veí de 
dalt. 

La programació dels Amics del Teatre seguirà 
el 30 d’abril amb El somelier. En aquesta obra el 

públic esdevé prota-
gonista d’un peculi-
ar tast de vins dirigit 
per Romà Lentini, 
un dels millors so-
meliers del món i 
dotat amb un olfacte 
inusualment desen-
volupat. Fermí Fer-
nández encarnarà 
aquest personatge, 
que també signa el 
text juntament amb 
el periodista i es-
criptor falsetà Toni 
Orensanz. El some-
lier és va estrenar a 
la Sala Trono, sota 
la direcció de Toni 
Albà.

Les produccions 
de la tarragonina 
Sala Trono també 
trepitjaran Vila-seca 
el pròxim 21 de maig.  
You say tomato, una 
obra a mig camí en-
tre la tragicomèdia i 
el musical, explicarà 
la història de dos 
actors i cantants que 
malviuen fent bo-
los en escenaris de 
mala mort. You say 
tomato pren el títol 
d’una cançó de Ge-
orge Gershwin que 
van popularitzar Lo-
ius Amstrong i Ella 

Fitzgerald. El text és de Joan Yago i l’interpreten 
Anna Moliner i Joan Negrié, sota la direcció de 
Joan Maria Segura. 

Els encarregats de tancar la temporada seran 
la companyia Entrellaçats amb l’espectacle relats 
eròtics Entrellençols. La representació es durà a 
terme a l’aire lliure, al pati del Centru, l’11 de juny 
a les deu de la nit. De la mà de textos d’Òscar 
Solé, es podrà gaudir d’una vetllada farcida d’his-
tòries diferents, però amb una temàtica comuna: 
l’erotisme i el món del sexe. Es tracta d’una pro-
ducció jove que aplega actors amb experiència 
en múltiples grups del Camp de Tarragona i que 
busca normalitzar un aspecte tan quotidià. 

CULTURA

EL TEATRE DE 
PROXIMITAT 
ATERRA A 
VILA-SECA
Els Amics del Teatre enceten 

temporada amb cinc espectacles 
que envaïran El Centru

La pròxima cita serà aquest dissabte amb ‘Descalços pel parc’, a càrrec de Dramèdia Teatre.

CEDIDA

Violant Llopis va actuar el passat dissabte.

CEDIDA


