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La programació de la guia 
Temporada d’espectacles 
del Vendrell corresponent al 
darrer trimestre d’aquest any 

2018 està arribant ja a la seva 
recta inal. Els protagonistes 
del proper espectacle, aquest 
mateix diumenge, seran els 
actors i actrius del Grup de 
Teatre Inestable del Vendrell, 
que volen commemorar el 
seu 30è aniversari d’una for-
ma ben especial. Com no po-
dia ser d’altra manera, idels 
a la seva aició, ho celebraran 
dalt de l’escenari.

Nou actors fundadors

Fent un repàs a la història del 

Grup de Teatre Inestable del 
Vendrell, des de l’entitat es 
recorda que van ser 9 perso-
nes que van formar el grup 
l’any 1988, i tal i com defi-
neix el mateix director, Pep 
Vinyes, “poc ens pensàvem 
que arribaríem a celebrar els 
30 anys d’activitat teatral”. La 
“inestabilitat” del grup ven-
drellenc ha permès que per 
l’entitat hi hagin passat molts 
participants, actors, actrius, 
tècnics i col·laboradors per fer 
accions concretes, improvisa-
cions, inauguracions i qualse-

vol acció teatral que se’ls ha 
proposat o han volgut crear. 
I també compten amb altres 
persones que estan amb ells 
per a accions puntuals com 
el Ball de Malcasats, que una 
vegada a l’any reuneix amb 
motiu de les representacions 
de la festa major més d’una 
vintena de músics que volen 
ser-hi. En paraules de Pep Vi-
nyes, “sempre, amb la millor 
predisposició per fer el teatre 
que vam deinir ara fa tres dè-
cades, amb el màxim interès i 
seriositat en els assajos, en la 
posada en escena i en l’execu-
ció de les obres”.
En el muntatge que presen-
tarà aquest diumenge al Te-
atre Àngel Guimerà (TÀG), 

el Grup Inestable vol reviure 
alguns moments d’aquests 30 
anys. I coincidint amb la Ma-
rató de TV3, una part de la re-
captació d’aquest diumenge 
al TÀG es destinarà a aquesta 
activitat solidària.
Per reservar o comprar entra-
des, cal adreçar-se a Ticketea 
(telèfon 902 044 226 i al web 
www.ticketea.com), a la re-
gidoria de Cultura (La Ram-
bla, 24, o al telèfon 977 66 56 
84), ins avui divendres de 10 
a 14h; o bé diumenge a la ta-
quilla, des d’una hora abans 
de la representació si l’afora-
ment ho permet. El preu dels 
tiquets és de 13 euros, i de 10  
amb diversos descomptes se-
gons els col·lectius.

///// Teatre  |  Efemèride ///////////////////////////////////////////////////

Muntatge pels 30 
anys del Grup de Teatre 
Inestable del Vendrell
// DIUMENGE Es podran veure escenes de diverses 
obres en un espectacle al Teatre Àngel Guimerà
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ESPECTACLE 
‘INESTABLES 30 
ANYS’
TEATRE ÀNGEL GUIMERÀ 
(TÀG)
EL VENDRELL
Diumenge 16, 18 h

Fotomuntatge amb diver-
ses obres fetes pel Grup de 
Teatre Inestable del Ven-
drell al llarg de 30 anys | 3D8

El teatre vilafranquí Cal Bo-
let segueix aquest diumenge 
amb la seva programació anu-
al amb la representació d’Els 
nens desagraïts, que es podrà 
veure a partir de les 7 de la 
tarda. L’obra, escrita i dirigida 
per Llàtzer Garcia, ha estat 
guardonada amb els premis 
al “Millor text i Millor actriu 
de repartiment de la Crítica 
2017”.
L’espectacle narra la història 
de Sant Gregori, un poble de 

Girona on als anys vuitanta 
s’hi reunia un grup de famíli-
es –liderada per la “Mare”, au-
toproclamada “Missatgera de 
Déu”– que van decidir aban-
donar els cercles d’amistats 
per agermanar-se en una rígida 
comunitat catòlica. Renuncia-
ven al món i als seus plaers per 
viure en la més estricta pobre-
sa mentre esperaven la i del 
món. En aquesta comunitat 
van néixer nens que, arribat 
el moment, van sortir per tro-
bar-se amb el món més enllà 
del seu bosc, aïllat de tot...
Després de la funció hi haurà 
tertúlia amb els intèrprets: 
Rosa Cadafalch, Muguet 

Franc, Guillem Motos i Ramon 
Pujol. Serà conduïda i modera-
da per un crític teatral de Re-
comana. Al inal se servirà una 
copa de vi gentilesa de Pinord. 

///// Teatre  |  Obra premiada //////////////////////////////////////////////

‘Els nens desagraïts’, 
diumenge al Teatre 
Cal Bolet de Vilafranca
// ÈXIT La crítica ha reconegut l’obra de Llàtzer Garcia 
amb el premi al millor text i actriu de repartiment
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Cartell de l’obra | 3D8

La roda de teatre que or-
ganitza el col·lectiu Grups 
Amateurs de Teatre de l’Alt 
Penedès (GATAP) segueix 
aquest diumenge amb l’obra 
Quan a l’escola ens donaven llet 
en pols, que el grup “L’Escor-
ça” de Sant Joan de Mediona 
representarà al local Socie-
tat Principal-Unió de sant 
Pere Molanta a partir de les 
18.30h.
El text és una adaptació 
d’El florido pensil d’Andrés 

Sopeña, escrit el 1994 amb 
l’objectiu de satiritzar sobre 
l’educació en època franquis-
ta. El llibre es va fer especial-
ment popular el 2002, quan 

Juan José Porto el va adaptar 
per la pantalla gran.
Els beneicis que es recullin 
seran en beneici de la Mara-
tó de TV3.

///// Teatre  |  Roda de teatre ///////////////////////////////////////////////

L’Escorça de Mediona 
adapta ‘El lorido pensil’ 
per la Roda de Teatre
// DATA L’obra ‘Quan a l’escola ens donaven llet en pols’ 
es podrà veure diumenge a Sant Pere Molanta
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El grup l’Escorça teatre en plena representació | GaTaP

Música

Tradicional concert nadalenc aquest diumenge al ves-
pre al Monestir de Santa Maria de Santa Oliva

L’Associació per a la Difusió 
de la Història de Santa Oliva 
(ADHSO) organitza per diu-
menge un nou concert anual 
amb motiu de les festes de 
Nadal i a beneici de la Marató 

de TV3. Serà a càrrec de la for-
mació Upuntú, integrada per 
joves músics del Baix Penedès, 
a les 20.15h i al Monestir de 
Santa Maria. Les entrades se-
ran per taquilla inversa.

Audiovisuals

Homenatge de Clàudia Vives-Fierro al seu pare a ‘Pater’

La illa del pintor Antoni Vives-
Fierro, Clàudia Vives-Fierro, 
presentarà dimarts a la Sala 
Chomón de la Filmoteca de 
Catalunya el documental Pater, 
un homenatge a l’artista dedi-
cat a plasmar paisatges urbans.  

La pel·lícula, que es projectarà a 
les 8 del vespre, ha estat elabo-
rada íntegrament per Clàudia 
Vives-Fierro, també pintora, 
que ha gravat les imatges, les 
ha editat, ha posat la veu i ins 
i tot ha creat la banda sonora.


