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Actuació i reflexió. A tra-
vés d’aquestes dues vies,
els organitzadors del festi-
val Trenk Art –l’empresa
Bang Music i l’Ajunta-
ment de Tarragona– prete-
nen oferir «propostes mar-
cades per la singularitat, la
contemporaneïtat i les no-
ves tecnologies», on tin-
guin cabuda «les noves
tendències en els diferents
camps de l’art actual». El
certamen es desplegarà
principalment durant el
mes de març, tot i que tam-
bé s’han previst actua-
cions en altres dates. Hi
haurà concerts però també
jornades de formació i de
reflexió.

El concert inaugural
l’oferirà dijous el grup Ca-
bosanroque, que presenta-
rà al Teatre Metropol
(21.30 h) La caixeta de

música, un espectacle so-
nor i cinematogràfic a càr-
rec de quatre instrumentis-

tes manipuladors d’una
enginyosa caixa de músi-
ca. Per al dissabte 7 de

març s’ha organitzat un
concert de Nubla (nom so-
ta el qual s’amaga la bar-
celonina Luciana Carleva-
ro), a la sala El Cau
(21.30 h). I el reconegut
intèrpret de sitck Guiller-
mo Cides actuarà a la sala
Loop el dia 13 de març
(23.30 h), en una actuació
d’entrada gratuïta. El mes
que ve, el 25 d’abril, el
Teatre Metropol serà l’es-
cenari d’un concert d’Es-
tanislau Verdet, l’alter ego
lletgista de Pau Vallvé.

L’àmbit de formació i
reflexió l’inaugurarà una
figura polifacètica com és
Marcel·lí Antúnez. Cone-
gut per les seves perfor-
mances mecatròniques i
per les seves instal·lacions
robòtiques, el dijous 12 de
març Antúnez oferirà la
conferència inaugural de

les jornades de reflexió
teòrica, amb una xerrada
que ha titulat Sistematúr-
gia. L’endemà, Llorenç
Barber, musicòleg i instru-
mentista, conegut espe-
cialment pels seus desco-
munals concerts de cam-
pana, presentarà el llibre
Músiques d’intempèrie,
d’Arola Editors. A l’acte
també hi està convidat
Carles Hac Mor. Per al dis-
sabte 14 de març s’han or-
ganitzat conferències i
taules rodones sobre els
processos creatius. A més
a més, el mateix Llorenç
Barber i els artistes Anton
Roca i Lipi Hernàndez
oferiran una classe magis-
tral. Una vintena d’artistes
prendran part també en
una jornada en què s’inter-
canviaran experiències
creatives.

El Trenk Art portarà a Tarragona el grup
Cabosanroque i l’artista Marcel·lí Antúnez

En el festival també participaran l’«stickista» Guillermo Cides i el musicòleg Llorenç Barber

Imatge promocional del grup Cabosanroque. / EL PUNT

● El Trenk Art, un festival d’art actual i multi-
mèdia que vol «potenciar l’art contemporani i
innovador i les noves tecnologies», arrencarà
dijous amb un concert del grup Cabosanroque

CARINA FILELLA  / Tarragona al Teatre Metropol (22.30 h). També hi haurà
actuacions de la barcelonina Nubla (nom sota
el qual s’amaga Luciana Carlevaro) i de l’intèr-
pret de stick Guillermo Cides. Però enguany es
vol reforçar també la formació i la reflexió teò-

rica. Per això, s’han convidat figures com les
del polifacètic Marcel·lí Antúnez i el musicò-
leg Llorenç Barber. Una vintena d’artistes, a
més, prendran part en una jornada d’intercanvi
d’experiències creatives, el 14 de març.

El PSC de la
Bisbal del
Penedès critica
«l’oposició de
l’alcalde» a un
certamen literari
● La Bisbal del Penedès. El
grup municipal socialis-
ta a l’Ajuntament de la
Bisbal del Penedès va
denunciar ahir «l’acti-
tud prepotent i superba
de l’alcalde Puigibet,
que s’oposa que una as-
sociació del poble pugui
dur a terme un concurs
literari al municipi». Es
tracta del primer con-
curs literari de la Bisbal,
organitzat per l’Agrupa-
ció de la Dignitat per la
Bisbal. Segons el porta-
veu socialista, Ramon
Rovira, «sembla que
l’alcalde només permeti
aquells actes que impul-
sa o que estan directa-
ment controlats per ell».
«Tenim constància que
l’alcalde ha negat la ces-
sió d’un equipament
municipal per poder ce-
lebrar aquest concurs li-
terari i que ha pressionat
personal docent de
l’institut per evitar que
sigui marc d’aquest cer-
tamen cultural.» / EL

PUNT

● Con nuestro cuerpo, la
segona producció de la
companyia de dansa La
Mov, que es va estrenar a
Saragossa el desembre
passat, arribarà aquesta nit
(21.30 h) al Teatre Metro-
pol de Tarragona, dins la
temporada d’hivern. Els
ballarins hi fan una clara
aposta pel moviment, en-
tès com a màxima llibertat
d’expressió. En el seu
viatge escènic mostren des
de la puresa de l’estil més

clàssic fins al llenguatge
més sobri de la moderni-
tat.

La companyia ha comp-
tat, en aquesta ocasió, amb
els treballs de tres coreò-
grafs: Antonio Ruz, Davy
Brun i Víctor Jiménez,
que, a més de ballarí i co-
reògraf, és el director de la
companyia. Tres propos-
tes molt diferents entre si,
però que es complemen-
ten.

La primera peça, Osti-
nato, permet a l’especta-

dor descobrir el valor del
silenci i del moviment, ai-
xí com de la quietud. No-
sotros és una peça molt
més dinàmica i viva. I la
coreografia creada pel di-
rector de La Mov, Víctor
Jiménez, Lo que el cuerpo
no recuerda, és una oníri-
ca exploració del món dels
sentiments i de les rela-
cions humanes. Gira en-
torn de la solitud, de la
passió, de l’abandona-
ment, de la incomprensió i
del dolor.

La companyia de dansa La Mov
puja avui a l’escenari del Metropol
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� Es clausura el congrés
sobre Església i Guerra
Civil espanyola. Fernan-
do García de Cortázar, ca-
tedràtic d’història contem-
porània a la Universitat de
Deusto, va clausurar ahir
el congrés Església i
Guerra Civil (1936-1939),
que des de dimecres s’ha
organitzat al paranimf del
rectorat de la URV, a Tar-
ragona, en el marc del 70è
aniversari de l’acabament
de la guerra. El ponent va
fer un repàs al paper de
l’Església durant el con-
flicte i a l’emergència del
nacionalcatolicisme. / J.F.


