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Avui, a les nou del vespre, 
continua la temporada febrer-
juny al Teatre Cal Bolet de Vi-
lafranca amb You say tomato 
de la Sala Trono. En Santi, ill 
renegat d’una llarga nissaga 
d’orquestristes de comarques, 
i la Rosó, nena prodigi televisi-
va dels primers noranta, fa 10 
anys que viuen junts. La seva 
història d’amor va començar 
juntament amb un trepidant 
projecte musical que els havia 
de portar, un dia o altre, al cap-
damunt de l’escena catalana. 
Els anys han passat i aquest dia 
no ha arribat. Mentre esperen 
que les portes s’obrin i el local 
s’ompli de gent per recuperar 

part dels diners que han perdut 
en la seva darrera gira, no tin-
dran més remei que pregun-
tar-se cap a on va el seu projecte 
musical, cap on va la seva his-
tòria d’amor i quina de les dues 
coses està destruint l’altra.
Una comèdia intensa i pro-
fundament humana on el di-
àleg còmic i la música lleugera 
construeixin una relexió de-
sacomplexada sobre el sentit 
real de l’art en el món en què 
vivim, sobre la satisfacció i 

la felicitat en les relacions de 
parella i, en general, sobre tot 
allò que ens trobem el dia que 
deixem de ser joves, deixem 
de tenir tota la vida al davant 
i ens adonem que, si no fem 
alguna cosa per evitar-ho, la 
nostra vida serà així fins als 
darrers dies. 
Després de la funció hi hau-
rà tertúlia amb la companyia 
que anirà acompanyada d’una 
cova de vi gentilesa de Bode-
gues Pinord.

///// Teatre  |  Un musical de petit format ////////////////////////////////////

“You say tomato”, una 
comèdia sobre la relació 
de parella, avui a Cal Bolet
// DIÀLEG I MÚSICA Intensa i profundament humana 

l’obra construeix una relexió desacomplexada 
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“YOU SAY TOMATO”
Teatre Cal Bolet de 

 Vilafranca

Divendres 6, 21h

Joan Negrié i Anna Moliner protagonitzen l’obra | 3D8

Avui a la nit, la sala de fes-
tes 1876 Casino Club de 
Vilafranca tornarà a fer un 
viatge en el temps a les dè-
cades dels 70s, 80s i 90s del 
segle passat. La Festa Vin-
tage Music People reunirà 
alguns dels DJs que van fer 
ballar milers de persones 
de diverses generacions de 
penedesencs.  Noms mítics 
com Zouitroup, Don Quay, 
HG Multidisco, O.T.B, Drac, 
Shark... i molts més que de 
ben segur ens venen al cap, 
formen part de la història 
més recent de l’imaginari 
col·lectiu de les nits del cap 

de setmana a Vilafranca. En 
aquelles èpoques (com ara), 
els DJs eren els encarregats 
de fer-nos ballar a totes les 
sessions. Aquest divendres 6 
de maig, 2/4 de 12 de la nit, 
alguns dels més famosos reis 
dels plats i les mescles tor-
naran a compartir cabina a la 
sala 1876 Casino Club.  Marc 
Castells, que aquest any 
celebra 30 anys punxant, i 
que encara està actiu a La 
Daurada Beach Club de Vila-
nova; Domingo Gómez, que 
va iniciar-se al Viquings de 
Vilafranca al 1984; Dj Fede, 
que va fer les seves prime-
res passes al Pachà de Sitges; 
Joan Hill, que s’ha especialit-
zat en sessions dels 70s i 80s 
i que ens avança “a veure 
com sonarà la guitarra dels 
Kiss al 1876!”; Peter More 
(Pere-Miquel Uroz), que re-
corda els mítics plats Lenco 
o Technics amb els quals es 
punxava en aquella època, 
i Sito Meseguer, que es feia 
portar els discos d’importa-
ció de Londres als anys 70s.  

Tots ells uns autèntics pio-
ners que compartiran beats 
a la sala 1876 Casino Club de 
Vilafranca. Accés gratuït per 
llista reservant prèviament 
a la pàgina del Facebook.
com/1876casinoclub.

///// Música | Trobada de Djs  ///////////////////////////////////////////////

La sala 1876 Casino 
Club reuneix els mítics 
DJs penedesencs
//NOMS Marc Castells, Domingo Gómez, Peter More, 

Dj Fede, Joan Hill i Sito Meseguer compartiran cabina

3d8
Vilafranca

/////////////////////

FESTA VINTAGE 
MUSIC PEOPLE
Sala 1876 Casino Club de 

Vilafranca
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Foto històrica del 1988 a la 
discoteca HG | 3D8

Música

Més de 120 alumnes participaran en la 6a Marató de 
piano de l’Escola Municipal de Música de Sant Sadurní

La jornada es distribuirà en 
vuit torns diferents, el primer 
a les 9 del matí i el segon a 2/4 
de 6 de la tarda. Més de 120 
alumnes formats en escoles 
de música d’arreu participaran 

en l’activitat, i interpretaran 
diverses obres en diferents 
formats. Per al recital es podrà 
disposar de dos pianos de cua, 
gràcies al patrocini de l’entitat 
BBVA CX.

Poesia

Juvé & Camps acull el segon recital de Poesia a les Caves

El celler serà avui la seu de la 
segona jornada del cicle, que 
comptarà amb la participació 
dels poetes Esteve Plantada, 
Carles Morell i Pau Vadell. 
Com és habitual, el recital 
començarà a 2/4 d’11 de la 

nit, i els que vulguin visitar 
les instal·lacions de la firma 
sadurninenca ho podran fer 
una hora abans de començar 
l’espectacle. Durant la lectura 
de poemes es podran degustar 
els caves dels cellers.

Dansa

Cunit celebra aquest dissabte el Dia Internacional 
de la Dansa amb actes durant tota la tarda

Aquest dia se celebra el 29 
d’abril, però Cunit el va ajor-
nar fins demà per la coinci-
dència amb la Fiesta Sentimi-
ento Andaluz. Establert per la 
UNESCO l’any 1982, se cele-

bra aquest dia com una forma 
d’atraure l’atenció sobre l’art 
de la dansa i la seva univer-
salitat. Els actes es faran a la 
plaça del Casal, de 17 a 22 h. 
Informació a www.cunit.cat.

La tercera edició del projecte 
Vilafranca Roda Solidaritat 
torna a la seva fase inal amb 
la presentació de la 3a Mostra 
de Curtmetratges “Vilafranca 
Roda Solidaritat”, que orga-
nitzen el Servei de Solidaritat 
i Cooperació de l’Ajuntament 
de Vilafranca, conjuntament 
amb la Fundació Tus Ojos, amb 

el suport de la Diputació de 
Barcelona, la col·laboració del 
Cineclub Vilafranca i la parti-
cipació de l’Escola Municipal 
d’Art Arsenal, l’Institut Milà i 
Fontanals i la Fundació L’Espi-
ga. La sessió tindrà lloc avui, a 
les set de la tarda, a la sala Zazie 
del Cinema Casal.
“Vilafranca Roda Solidaritat” 
és un projecte d’educació en 
valors, amb un clar protagonis-
me de l’alumnat dels centres 
educatius, que experimenten 
el llenguatge audiovisual com 

a eina per a expressar la seva 
visió de la solidaritat en situa-
cions de la seva pròpia realitat.
Els curtmetratges d’aquesta 
edició de “Vilafranca Roda So-
lidaritat” tracten precisament 
de la solidaritat entesa com 
a capacitat per a empatitzar 
amb els altres. Els curtmetrat-
ges Ghada i Llum de Llibertat 
de l’Institut Milà i Fontanals 
i El Pañuelo de l’Arsenal expli-
quen, des de la perspectiva ju-
venil, la història dels refugiats 
del pròxim orient i una ima-

ginada acollida a la comunitat 
de Vilafranca, amb tota la seva 
problemàtica, els seus benei-
cis i les seves contradiccions.
Per la seva part, els altres dos 
curtmetratges de l’Arsenal, Un 
Grano de Arena, al millor estil 
de vídeo viral d’Internet i Expe-
rimento Social, en forma d’espot 
publicitari aborden la temàtica 
de l’ajut a les persones que més 
vulnerables per a aconseguir el 
desenvolupament humà.
En aquesta edició, per pri-
mer cop i de manera especial, 

s’incorpora a la mostra un do-
cumental sobre la Fundació 
L’Espiga, mitjançant el qual 
es podrà conèixer el treball 
d’aquesta organització amb les 
persones amb discapacitat i les 
seves famílies, explicant la rea-
litat complexa i a la vegada alta-
ment estimulant de qui forma 
part, d’una forma o d’una altra, 
d’aquesta institució. Com ja és 

habitual, en la mostra s’oferirà 
informació a la ciutadania, so-
bre les organitzacions que tre-
ballen dia a dia, any rere any, a 
Vilafranca a l’àmbit de la soli-
daritat i la cooperació. Els cinc 
curtmetratges i el documental 
que es presentaran en la mostra 
estaran disponibles, a partir de 
la segona quinzena del mes de 
maig, al portal www.tusojos.cat.

///// Cinema |  Curtmetratges a la Sala Zazie ////////////////////////////////////////////////////////////

Avui se celebra la tercera Mostra de 
curtmetratges Vilafranca Roda Solidaritat 
// EDUCACIÓ EN VALORS Al projecte hi han participat l’escola d’art 

Arsenal, l’Institut Mila i Fontanals i la Fundació Espiga
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