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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.

26º

Estat del cel
Domini del cel serè o poc ennuvolat per algunes franges de nú-
vols alts i prims. Malgrat això, a partir del inal del matí creixeran 
núvols d’evolució diürna a punts de muntanya d’arreu del país, 
així com núvols convectius al Pirineu, Prepirineu i interior del 
quadrant nord-est que deixaran el cel entre mig i molt ennuvo-
lat, amb intervals de cobert durant la tarda. Independentment, 
de matinada hi haurà intervals de núvols baixos al litoral sud i a 
les terres de l’Ebre, mentre que al inal del dia podran aparèixer 
a punts de la meitat sud del litoral.

Precipitacions
A partir de migdia s’esperen alguns ruixats aïllats d’intensitat 
entre feble i moderada al Pirineu i Prepirineu oriental, a l’in-
terior del quadrant nord-est, i són probables a altres punts del 
Prepirineu.

EL TEMPS 

17º
Màxima Mínima

L’ACUDIT  Napi

Redacció

La companyia En-
trellaçats tancarà la 
temporada teatral 
a Vila-seca amb un 
espectacle de relats 
eròtics. La represen-
tació es durà a terme 
al pati del teatre El 
Centru, a les deu de 
la nit. El muntatge 
anomenat Entre-
llençols i és un com-
pendi de peces breus 
escrites per Òscar 
Solé, que també n’és 
un dels intèrprets. 

Aquest projecte 
va veure la llum, per 
primer cop, el Sant 
Jordi de l’any passat 
quan l’espectacle es 
va estrenar al Casal 
Popular de Cambrils 
per celebrar la diada 
de l’amor, els llibres i 
les roses. Òscar Solé 
feia temps que tenia 
en cartera un seguit 
de relats eròtics que 
s’han anat fent grans 
amb la complicitat 
d’un grup d’actors i 
amics de Tarragona, 
Reus, la Selva del 
Camp, Marçà i Sant 
Carles de la Ràpita. 

Des de la seva es-
trena l’espectacle no 
ha parat de girar i ja 
se n’han fet una vin-
tena de representa-
cions. Han passat per Tarragona, Reus, Cambrils, 
Barcelona, Sitges i recentment per la mostra de 
teatre de Pineda de Mar. 

El muntatge inicial ha evolucionat al llarg 
d’aquest any i escaig que roda. S’hi han incor-
porat noves històries. De fet, la companyia ja 
compta amb un extens repertori de relats que 
van combinant per conigurar un espectacle di-
ferent en cadascun dels bolos. El to ronda entre 
l’humor i la provocació, entre el regust agredolç 
de les històries més dures i el somriure sorne-

guer de les més en-
tremaliades. Entre-
llençols ens parla del 
desig que sorgeix de 
les situacions més 
quotidianes i de les 
fantasies més incon-
fessables. 

En aquest espec-
tacle el públic po-
drà descobrir una 
professora de català 
fascinada pel so de 
les palatals, una cas-
tellera orgàsmica, 
una versió sorpre-
nent i alternativa 
del Pasapalabra i 
què passa quan una 
conversa amorosa 
es talla per falta de 
cobertura. Tot peces 
breus interpretades 
en solitari, en duet o 
en trio, per fer riure 
i provocar, a parts 
iguals al públic. 

Si el temps ho 
permet, la represen-
tació es farà a l’aire 
lliure al pati del tea-
tre El Centru. El preu 
de l’entrada és de 10 
euros, 5 per als socis 
dels Amics del Tea-
tre. A més, es sorte-
garan dues entrades 
dobles a través de la 
pàgina de Facebook 
de la companyia, 
Entrellaçats Compa-
nyia d’Arts Escèni-

ques. Caldrà seguir unes petites instruccions per 
participar-hi. Hi ha temps ins divendres.

Amb aquest espectacle es tanca la tempora-
da teatral a Vila-seca. Enguany ha permès veu-
re  espectacles com Moleskine, de Jordi Cervera, 
Descalços pel Parc, de Neil Simon, El sommelier 
de Fermí Fernández i Toni Orensanz, així com 
You say tomato, d’Anna Moliner i Joan Negrié. 
Una combinació de formats que han deixat pas 
al microteatre, un gènere que cada vegada és més 
present a les comarques tarragonines. 

CULTURA

L’EROTISME 
TAMBÉ 

ARRIBA A 
VILA-SECA
Els Amics del Teatre tanquen 
la temporada amb l’espectacle 

‘Entrellençols’

La companyia està formada per actors de Tarragona, Reus, la Selva del Camp i la Ràpita. 

ELENA GAVALDÀ

El muntatge combina diverses històries. 

CEDIDA


