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Teatre

Imatge de l’obra Memoria de les oblidades’ que es representará aquest diumenge. f o t o : c e d id a

Program ado

Fusió d’intím itat i proximitat
al cicle Deprop del Morell

La tercera edíció del certamen de teatre en petit format s’estrenará 
el diumenge 29 de setembre amb ‘Memoria de les oblidades’

Celebrado

ElM isterid ela  
Selva fa historia a 
la Sagrada Familia

REDACCIÓ

EL MORELL

Muntatges mes intimis i de proxi
mitat. Aquest és el segell d’identi- 
tat de la tercera edició Deprop, el 
cicle de teatre en petit format del 
Morell. Es tracta d’una iniciativa 
de la regidoría de Cultura i Festes 
de rAjuntament que té per objec- 
tiu «posar émfasi en les compa- 
nyics del tcrritori i en muntatges 
més íntims i de proximitat, pero 
no per aixó menys professionals», 
indica una de les regidores, Mom
ea Casas.

El tret de sortida del certamen 
será aquest diumenge, 29 de se
tembre, a les 18 hores i al Teatre- 
Auditori amb Memoria de les obli
dades. Es tracta d’un text de Tecla 
Martorell, interpretat per la cone- 
guda Rosa Andreu, que se sitúa al 
final de la Guerra Civil espanyola. 
Una h isto ria  de quatre  dones 
jutjades, condemnades i trasllada- 
des al Convent de les Oblates de 
Tarragona, convertit en presó.

La següent proposta, en aquest 
cas musical, arribará diumenge 6 
d’octubre, també a les 18 hores i 
al Teatre-Auditori. Ever-Smiling 
Liberty és una obra basada en Ju
das Macabeo pero en una nova 
versió, en qué es dona una visió 
més fresca i actual, inspirada en 
el góspel i el jazz.

En aquesta ocasió, les veus de 
Tánit Bono i Toni Viñals, un trio 
instrumental i dos cors, tots ells

dirigits per David Molina, oferiran 
un gran espectacle musical.

Els Tornavís Teatre agafaran el 
relleu divendres 18 d’octubre, a 
les 21 hores i al Teatre-Auditori, 
amb La Grada. Un espectacle que 
parteix d’un text de Gloria Gra- 
nell, i que planteja una crítica de 
la societat en la qual vivim, on el 
cuite al eos i els cánons de bellesa 
imposats són una necessitat, i on

L’ap u n t 
E sp ec ta c le s  a 
preus assequibles
•  La programado está pensada 
per a tots els gustos i a preus 
molt assequibles. La majoria de 
produccíons es podran veure 
per 5 €  si es compra l’entrada 
anticipada o 8 €  si s’adquireix a 
la taquilla. La proposta de 
Tornavís Teatre tindrá un preu de 
3 €  de forma anticipada i 5 €  a 
taquilla, mentre que ‘Fili Busters’ 
será gratuít.

la violencia de genere es repro- 
dueix cada dia de milers de for
mes diferents.

La programació de la tercera 
edició del cicle continuará en el 
marc de la Festa Major d’hivern 
del Morell, amb dues propostes 
més. D’una banda, S.A.C. (Servei 
d’atenció ciutadana), deis com-

p o n en ts  de C low nic G erard  
Doménech i Edu Méndez, que 
presentaran divendres 8 de no- 
vembre a les 21 hores i al Teatre- 
Auditori una selecció deis millors 
moments de la companyia lligats 
per un fil argumental.

D’altra banda, dissabte 9 de no- 
vembre, a les 12 hores i a la plaga 
Francesc Maciá, arribará Fili Bus
ters de Mortelo&Manzani. Un es- 
pcctaclc de circ arriscat i molt 
vistos, en un evident homenatge 
ais temeraris de tota la vida.

Així mateix, el diumenge 24 de 
novembre a les 18 hores i al Tea
tre-Auditori, un any més el muni- 
cipi rebrá una de les propostes 
programades dins del 15é Festival 
de Teatre de Titelles de Valls, com 
a nueli col-laborador de l’esdeve- 
niment.

El punt final a la temporada el 
posará la producció de la Sala 
Trono Al Sostre, una comedia de 
Nigel Planer interpretada per Pau 
Ferran i Oriol Grau. Será el 30 de 
novembre a les 21 hores i al Tea
tre-Auditori, en ima divertida pro
posta que ens traslladará al mo- 
ment de la creació de la Capella 
Sixtina.

Des de l’organització del cicle 
de teatre esperen «un increment 
de piiblic», assenyalen les regido
res, ja que encara que aquesta si
guí la «temporada petita» del mu- 
nicipi, la programació del cicle 
Deprop és d’altíssima qualitat i 
professionalitat.

REDACCIÓ

BARCELONA

La Consellera de Cultura de 
la Generalitat, Mariángela 
Vilallonga, va presidir la 
representado

El Misteri de la Selva del Camp 
ha tancat la celebració de les se- 
ves 40 representacions davant 
de més de 1.200 persones, en 
una representació única a la Sa
grada Familia, a Barcelona.

Amb el cartell de to t venut 
penjat des de feia dies, el Mis
teri de la Selva arribava a la 
Sagrada Familia, en plena cele
bració de les festes de la Mercé 
a la ciutat, per arribar al cor 
deis barcelonins i barcelonines 
que van fer petita la Sagrada 
Familia.

La representació va voler cele
brar els seus 40 misteris amb 
una posada en escena especial i 
amb tot l’entorn de la Sagrada 
Familia com a escenarí d’un Mis
teri molt especial.

Aproximadament unes 500 
persones es van desplagar des 
de la Selva del Camp (Baix 
Camp) per acom panyar a un 
grup que ha seguit fent historia 
portant aquesta joia del teatre 
medieval catalá a un deis espais 
més espectaculars del país.

Aplaudimcnts, passió, gestos 
de satisfacció i m olts, molts 
somriures per tancar una fundó

especial que deixava enrere els 
nervis i aquella traidora por 
escénica que durant els dos dies 
d’assajos a la basílica barceloni- 
na havia fet tremolar ais actors 
amateurs del Misteri.

Cal recordar que des de l’any 
1980 l’obra es representa ininte- 
rrom pudam ent a l’església de 
Sant Andreu Apóstol de la Selva 
del Camp. Aquest any ha arribat 
a les quaranta representacions. 
Durant els darrers anys ha tras- 
passat les fronteres del Baix 
Camp i s’ha representat íntegra- 
ment a Tarragona (1988,1992), 
Elx (1990), Montserrat (1996), 
Mallorca (2014), Roma (2000) 
i Jerusalem (2007).

La representació a la Sagrada 
Familia va estar presidida per la 
Consellera de Cultura de la Ge
neralitat de Catalunya, Marián
gela Vilallonga i per l’Arquebis- 
be de Barcelona el Cardenal 
Joan Josep Omella.

La Representació de l’Assump- 
ció de Madona Santa María és 
el primer text complet d’un dra
ma o m isteri assum pcionista 
catalá, anterior al m isteri de 
Valéncia (fragmentari), del pri
mer terg del segle XV o al miste
ri d’Elx.

Els cants, tots ‘a cappella’, són 
in terpretáis m ajoritáriam ent 
amb la mateixa tonada que indi
ca el manuscrit original conser- 
vat íntegrament, i pertanyen al 
repertori gregoriá i polifónic 
deis s. XIII i XIV

Un moment de la representació de l’Assumpció de Madona Santa 
María a la Sagrada Familia, a Barcelona, f o t o :c e d id a
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