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Reestrenen l’obra Potser demà

Solé i Sabaté
invitado este
año a recordar a
Lluís Companys

Els 4 Arreplegats es
sumen a l’aniversari
dels Drets Humans
El grup de teatre aficionat Els 4
Arreplegats han reestrenat el musical Potser demà al Centre Catòlic, una obra que van representar
per primera vegada l’any passat
dintre de la mostra L’Hospitalet fa
teatre, al Joventut. El motiu de la
reestrena és la voluntat de l’entitat de sumar-se a la commemoració del 50 aniversari de la Declaració dels Drets Humans.
El pròxim dia 25 d’octubre, el
musical es presentarà al Casino
del Centre dintre del programa
d’actes del 125 aniversari d’aquesta entitat, i el dia 31, participarà en
el concurs teatral que es convoca
al municipi de Santa Oliva, al Vendrell. Potser demà narra la història
d’una nena orfe que lluita per cercar una família.
El grup teatral es va constituir
l’any 1992. Des de llavors han posat en escena tres musicals, tots
ells de temàtica infantil. Josep Codina, director del grup, no descarta poder fer algun altre tipus de gènere d’ara en endavant, però “la
major part dels membres del grup

AGENDA

Cinema
Cicle American Portraits. 20 d’octubre, 20.30h i 22.40h. The ice
storm. 27 d’octubre, 20.30h i
22.40h. She’s so lovely. Rambla Cinemes (Just Oliveras, 20).

Exposicions
Del 20 d’octubre al 22 de novembre. Nowhere , exposició de Rogelio
López Cuenca, i De bello público,
treballs dels Tallers Quam . Centre
Cultural Tecla Sala (avda. Josep Tarradellas, 44).

Música
21 d’octubre, 22h. Kactus Jack, El
niño gusano y Charly Chicago. 23
d’octubre, 22h. Ulan Bator, Trío Lujúria y TV People. 25 d’octubre,
22h. Killer Barbies, Siniestro Total y
Analògic Emotion. 30 d’octubre
23.30h. The Bon Scott Band. Concerts Festival Internacional de Cinema Eròtic. Salamandra (Carrilet, 301).
22 d’octubre, 21h. Actuació de la
Coral Infantil de Deutchlandsberg.
Centre Barradas (Just Oliveras, 56).

Teatre
Fins el 22 de novembre. L’Hèroe
de Santiago Rusiñol. Direcció de Ferran Madico. Teatre Joventut (c. Joventut, 4-10). Funcions de dimecres
a dissabte, 21h. Diumenge, 19h.
24 d’octubre, 20.30h. El médico a
palos, de Moliere. A càrrec del grup
Generación 40 del Centro Extremeño Muñoz Torrero. Org. Peña Emeritense. CC Bellvitge (Rambla de la
Marina, 232).

han estudiat música i és una manera de practicar i a més crec que
som l’única entitat de teatre musical de la ciutat”, apunta. Actualment la companyia la integren 17
persones.
La pròxima obra que tenen
previst estrenar l’any vinent serà
una adaptació divertida del popular conte de la Blancaneus. “Amb
ella pensem presentar-nos al festival de teatre de Tàrrega”, anuncia Codina.
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REDACCIÓN

La companyia va reestrenar el musical Potser demà al Catòlic

El director del Museu d’Història de
Catalunya, Josep M. Solé i Sabaté,
pronunció el pasado 15 de octubre, una conferencia en homenaje a la figura del que fuera presidente de la Generalitat, Lluís Companys, coincidiendo con el 58 aniversario de su muerte. Solé reflexionó sobre las ideas y la acción
política de este catalán ilustre. El
acto, que tuvo lugar en la sede de
la Concejalía del Distrito I, fue organizado por el Ayuntamiento y el
Centre d’Estudis.

