
Grup CNL Teatre 
 

 

 

Dissabte 12 de juny, a les 7 de la tarda 

al Fòrum Berger Balaguer (Rambla de Nostra Senyora, 6) 

Vilafranca del Penedès 

 

Preu de l’entrada:  4 € + la voluntat* 

*El fons de les donacions es destinarà al projecte solidari de la Marató de 

TV3 2021 per a la salut mental. 

 

  



REPARTIMENT PER ORDRE D’APARICIÓ: 

ALMA: Loles Rodríguez 

SOL: Manoli Rodríguez 

DOLORS: Marta Santos 

VICTÒRIA: Meritxell Clemente 

NINA: Marca de Paco  

ADELE: M. Ángeles Fernández  

MARI PILI: Núria Valdivieso 

LENKO: Lenko Poviano (veu en off) 

CARLOTA: Isabel Valdivieso (Manuel Medialdea) 

XESCA: Isabel Torrents 

ONA: Raquel Martínez Aguilera 

NATÀLIA: M. José López Brea 

 

DIRECCIÓ: Isabel Valdivieso 

TÈCNIC DE SO I LLUMS:  Jordi Guivernau 

∞ 
Quan anem de vacances a un càmping ens podem trobar tot tipus de veïns, i si ens hi 

passem algunes setmanes els veïns canvien i ves a saber com seran.  

L’obra descriu dues setmanes en un càmping molt agradable que té moltes activitats.  

Esperem que en gaudiu i si alguna persona s’hi sent identificada, serà pura 

coincidència.  

∞ 
Qui ens hauria dit a l’inici del curs 2019-2020 que tot canviaria tant! Els voluntaris i 

els aprenents del Voluntariat per la llengua (VxL) que es van apuntar al taller de 

teatre poc s’imaginaven que, quan ja havien acabat d’escriure l’obra, els cauria a 

sobre una quarantena. Amb tot, van seguir assajant en línia o a la platja o en alguna 

plaça. A més a més, aquest any hi havia el repte de fer una obra conjunta Vilanova i 

Vilafranca. El confinament comarcal encara ho va complicar més. Teatres tancats, 

mesures higièniques... Increïble! Avui ens ofereixen el fruit de tot l’esforç i dels bons 

moments que han passat junts. Des del CNL hem seguit la trajectòria d’aquest grup 

tan tossut de voluntaris, aprenents i alumnes dels cursos de català que ha plantat 

cara als obstacles que hem viscut tots plegats. Ho han fet reorientant el rumb quan ha 

calgut i han continuat aprenent i compartint tot allò que els va ajuntar: la llengua, el 

teatre i l’amistat. Gràcies per la vostra feina! Enhorabona i per molts anys, Grup de 

Teatre CNL! Sou un exemple viu que si perseguim els somnis, algun dia els arribem a 

tocar. Gaudiu de l’obra! 


