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Diumenge arriba la cloenda de 
la 30a Roda, que tindrà lloc a 
les 18.30h al Teatre Municipal 
Cal Bolet de Vilafranca amb la 
representació de l’obra Allò que 
tal vegada s’esdevingué, a càrrec 
del grup de teatre la Torre de 
les Gunyoles.
Tot i les circumstàncies excep-
cionals derivades de la pandè-
mia en aquesta edició, que ha 
quedat molt escapçada, s’ha 
pogut gaudir d’un total de 10 
representacions, amb 4 grups 
de teatre participants (un de 
professional), 6 ajuntaments 
acollidors i una entitat acolli-
dora. En concret, la Roda ha 
pogut passar pels municipis 
d’Olèrdola, Vilafranca, Puig-
dàlber, Olesa, Mediona i els 
Monjos, així com al local de 
la societat La Torre de les Gu-
nyoles.
La Roda de Teatre no ha estat 
fàcil: s’han anul·lat actuacions 
per les restriccions, se n’han 
replanifi cat, hi ha hagut can-
vis de grup d’última hora, s’ha 

hagut d’assajar amb mascareta 
i s’han fet assajos online... Mal-
grat tot, des de la GATAP (Co-
ordinadora de Grups Amateurs 
de Teatre de l’Alt Penedès) es 
mostren satisfets. En un co-
municat diuen haver “contri-
buït amb un petit granet de 
sorra al desenvolupament de 
la cultura” i ho ratifi quen amb 
el lema d’enguany: “La cultura 
comarcal i l’associacionisme lo-
cal són essencials, cal defensar 
la complicitat entre la gent, el 
teatre com a eina de veïnatge i 
d’identitat. Un país sense tea-
tre és un país que perd la per-
sonalitat”.
En fi nalitzar l’obra de diumen-
ge, el públic no es podrà mou-
re del seu seient, perquè tindrà 
lloc una minicloenda simbòli-
ca de la Roda de Teatre Alt Pe-

nedès. Sense multituds, sense 
els obsequis-record per als par-
ticipants i col·laboradors, sense 
pica-pica... però amb la matei-
xa força de sempre. L’acte es 
penjarà la mateixa nit al Canal 
de YouTube de la Coordinadora 
GATAP. Des de la coordinadora 
esperen poder tornar a l’octu-
bre amb més teatre i amb més 
ganes que mai.
A causa de la Covid-19, la ven-
da d’entrades per a l’obra es 
farà anticipadament fent una 
reserva al WhatsApp amb el 
nom, telèfon i nombre de per-
sones al 607208300 o per mail 
a sella1975@hotmail.com. El 
preu de l’entrada serà de 5 €. La 
taquilla romandrà oberta una 
hora abans de la funció per po-
der comprar les entrades i re-
gistrar les dades dels presents.

///// Teatre  |  Roda de teatre amateur de l’Alt Penedès ////////////////////////

La Roda de teatre tanca 
una edició atípica aquest 
diumenge a Cal Bolet
// LIMITAT La pandèmia ha marcat la trentena edició, 
en què només s’han pogut fer 10 representacions
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Una imatge de l’obra que es representarà diumenge | GATAP

/////////////////////
‘ALLÒ QUE TAL VEGA-
DA S’ESDEVINGUÉ’
Teatre Cal Bolet
de Vilafranca
Diumenge 28, 18.30h

Divendres 26 Dissabte 27 Diumenge 28 Dilluns 1 Dimarts 2 Dimecres 3 Dijous 4

VILAFRANCA - KUBRICK

Entre nosotras 17.30 19.45 19.45 TANCAT TANCAT 17.30 TANCAT

14 días, 12 noches 19.45 -- 17.15 TANCAT TANCAT 19.45 TANCAT

E.T. El extraterrestre -- 17.00 11.30 TANCAT TANCAT -- TANCAT

CINECLUB VILAFRANCA

Cartas mojadas 20.00 -- -- -- -- -- --

Deseando amar -- -- -- -- -- 20.00 --

Què fem amb els espais de repressió franquista? -- 18.00 -- -- -- -- --

La chica del brazalete 18.00 (VOS) 20.15 17.30 / 19.30 -- -- 18.00 --

LA CARTELLERA DEL CINEMA DEL 26 DE FEBRER AL 4 DE MARÇ

La Cultural Llibreria i Edi-
cions i Propostes Culturals 
Andana, amb el suport de 
l’Ajuntament de Vilafranca i 
del Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès, convoquen la cin-
quena edició del Premi Anna 
Maria de Saavedra per ajudar 
els escriptors residents a les 
comarques de l’Alt i el Baix 
Penedès a publicar la seva 
primera obra literària, ja sigui 
de narrativa, teatre o poesia. 
Si fins ara la convocatòria 
s’adreçava només a autors 
inèdits residents a l’Alt Pene-
dès, enguany s’amplia l’àm-
bit geogràfi c als residents a la 
comarca veïna. Així mateix, 
també s’amplia el període 
de presentació d’originals, ja 
que es podran lliurar a partir 
del moment de difusió públi-
ca de les bases del premi i fi ns 
al 25 de juny d’enguany, a les 
20.30 hores, a La Cultural 
llibreria (carrer de Sant Joan, 
12 de Vilafranca), mentre que 
el veredicte es farà públic el 
dia 13 de setembre. Llevat 
d’aquests canvis, tant l’enfo-
cament del premi com les ba-
ses continuen sent idèntics a 
les anteriors edicions. Així, 
doncs, l’objectiu del V Pre-
mi Anna Maria de Saavedra 
continua sent la publicació 

de l’obra guanyadora, la seva 
presentació pública i la distri-
bució a les llibreries de tot el 
domini lingüístic de parla ca-
talana de cara a la campanya 
de Nadal.
Un jurat format per escrip-
tors, representants de la lli-
breria i de l’editorial selec-
cionarà la millor proposta 
literària d’un autor de l’Alt i 
el Baix Penedès (ja sigui poe-
sia, narrativa, teatre, dietari, 
memòries o assaig) per edi-
tar-la i distribuir-la a llibreri-
es de tot el domini lingüístic 
de parla catalana, així com 
per organitzar la seva presen-
tació pública. Així doncs, en 
aquesta convocatòria només 
queden excloses les obres 
adreçades a un públic infantil 
i juvenil, així com els assaigs 
acadèmics o científi cs.

Nous talents literaris

La convocatòria pren el nom i 
reivindica la fi gura de la poe-
tessa i traductora vilafranqui-
na Anna Maria de Saavedra 
Macià (1905-2001), una au-
tora que en vida no va reeixir 
a veure publicada la seva obra 
en forma de llibre, i per això 
mateix s’adreça a tots aquells 
autors residents a l’Alt i el 
Baix Penedès que es deleixen 
per publicar i ser llegits, però 
no troben els canals adequats 
per fer-ho en uns temps en els 
quals les polítiques editorials 
venen marcades per la rendi-

bilitat immediata i la manca 
de risc. El guardó, doncs, vol 
incentivar la producció lite-
rària a les dues comarques i 
donar una oportunitat a nous 
talents literaris.
En aquest sentit, el jurat del 
V Premi Anna Maria de Saave-
dra no es fi xarà tant en l’edat 
de l’autor o en el gènere dels 
originals presentats com en 
la qualitat literària de la pro-
posta a l’hora de fer l’elecció. 
La idea de l’organització és 
donar a conèixer l’obra gua-
nyadora a mitjans de setem-
bre i que es pugui presentar 
públicament a primers de de-
sembre d’enguany, coincidint 
amb l’aniversari de La Cultu-
ral Llibreria. Es tracta, doncs, 
que l’obra, ja publicada, es pu-
gui posar a la venda durant la 
campanya de Nadal, sempre 
que les circumstàncies actu-
als, marcades per la pandèmia 
de la Covid-19, ho permetin.
A les tres primeres edicions 
del premi s’hi van presentar 
el mateix nombre d’originals 
(una dotzena) de diversos 
gèneres –teatre, narrativa i 
poesia–, i el jurat qualifi cador 
va elegir, per unanimitat, la 
novel·la de Pep Antoni Roig 
Abans de la boira (2017), Que 
tota aquella merda valgui la 
pena (2018), d’Anna Mas, i 
Coses sublims (2019), d’Agnès 
Esquirol, mentre que l’edició 
2020 va ser declarada deser-
ta.

///// Literatura  |  Premi Anna Maria de Saavedra /////////////////////////////

El V Premi Anna Maria 
de Saavedra s’obre també 
a autors del Baix Penedès
// PLATAFORMA La Cultural i Andana convoquen el 
guardó, pensat per ajudar autors penedesencs 
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Cinema

‘Al sostre del món’, al Centre de Llorenç del Penedès

Diumenge, a les 18h, el Centre 
de Llorenç projecta la pel·lícula 
Al sostre del món. La Sasha,  una  
joveneta  de  l’aristocràcia  rus-
sa, sempre ha estat fascinada 
per la vida aventurera del seu 
avi, Olukin. Explorador famós, 

va fer construir un magnífic 
vaixell trencaglaç, el Davai, 
que no ha tornat de la seva dar-
rera expedició a la conquesta 
del Pol Nord. La Sasha decideix 
partir cap al Gran Nord seguint 
la pista del seu avi.

NOTA D’ACTE

Ruta Modernista a Gelida 

El Centre d’Interpretació de Gelida ofereix 
l’últim diumenge de cada mes aquesta ruta 
que ofereix un recorregut per nou cases.
Reserves a ci@castellgelida.org o 93 779 01 46

A les 12.30h, a la plaça de l’església
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