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PUBLICITAT

VEN A DEGUSTAR NUESTROS NUEVOS
MENÚS DE MEDIODÍA A PRECIOS ESPECIALES

CON LA CALIDAD DE SIEMPRE.

DE LUNES A VIERNES

ENTRANTES a elegir entre:
CHORIZO CRIOLLO O MORCILLA
EMPANADA CASERA ARGENTINA

ENSALADA MIXTA
ZAPALLITO RELLENO DE ARROZ Y VERDURAS

PIZZA ARGENTINA

PRINCIPALES a elegir entre:
ENTRAÑA A LA BRASA

COSTILLITAS DE CERDO CON SALSA BARBACOA
PECHUGA DE POLLO CON CHIMICHURRI

FILETE DE CUADRIL A LA PARRILLA
ASADO DE TIRA AL ESTILO ARGENTINO

CAFÉ O POSTRE: FLAN O ARROZ CON LECHE
BEBIDAS: AGUA, CERVEZA O COPA DE VINO DE LA CASA

PRECIO: 14 € IVA INCLUIDO

2 h. de parking gratuito
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Tarragona:

c. Vidal i Barraquer, 28

T. 977 227 275

Lleida:

c. Joc de la Bola, 24

T. 973 279 894
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SANT JORDI 2009

Els principals municipis
de les Terres de l’Ebre es
van desbordar ahir amb
motiu de la diada de Sant
Jordi. Els llibres i les roses
van sortir un any més al
carrer i, tot i ser un dia la-
borable, l’ambient festiu
es va poder viure durant
gairebé tota la jornada. A
Amposta, un any més bo-
na part de les llibreries i
entitats del municipi es
van instal·lar al recinte del
castell, tot i que algunes de
les més característiques,
com ara la Gavina, que en-
guany ha celebrat el seu
vint-i-cinquè Sant Jordi,
van optar per treure els lli-
bres al carrer, davant la
porta mateix de la llibre-
ria. A Flix, per segon any
consecutiu, el Centre

d’Estudis de la Ribera
d’Ebre (CERE) va orga-
nitzar la segona mostra de
llibres de la Ribera d’Ebre
i va inaugurar una exposi-
ció sobre el món literari de
Jesús Moncada. Però un
dels llocs on potser es viu
més l’ambient de Sant Jor-
di és a Tortosa, on la majo-
ria de llibreries treuen els
seus llibres al carrer, men-
tre que les entitats del mu-
nicipi s’instal·len a la pla-
ça de l’Àngel. És també a
Tortosa on els serveis ter-
ritorials de Cultura a
l’Ebre organitzen cada any
un acte especial per com-
memorar la diada del llibre
i de la rosa. Els últims anys
era la lectura dels Col·lo-
quis de Cristòfor Despuig,
als Reials Col·legis, però

enguany el departament ha
organitzat un espectacle
teatral d’alt nivell: la re-
presentació de Marina,
una versió teatral a partir
de les obres El cafè de la
Marina i La fortuna de Síl-
via, i la novel·la All i salo-
bre, de Josep Maria de Sa-
garra. La direcció teatral ha
anat a càrrec de Ramon Vi-
la, i la dramatúrgia, del
poeta tortosí Albert Roig.
«És una aposta interessant,
que ens apropa a Sagarra a
través dels ulls de Roig»,
va manifestar ahir el direc-
tor dels serveis territorials
de Cultura a l’Ebre, Xavier
Vega. L’obra es va repre-
sentar ahir al vespre al Cen-
tre del Comerç de Tortosa i
la representació va anar a
càrrec d’alumnes de l’Insti-

tut de Teatre de Barcelona.
«És una representació
inèdita que si funciona es

pot portar a altres llocs», va
dir Vega. La idea va sorgir
després de l’èxit del recital

també coordinat per Roig a
Tortosa pel Dia Mundial de
la Poesia.

Teatre i literatura al Sant

Jordi de les Terres de l’Ebre
Cultura organitza un espectacle en homenatge a Sagarra

Una parada de llibres a Tortosa i una mostra de grafits al recinte del castell d’Amposta. / R.R.

● Les Terres de l’Ebre van viure ahir una
diada de Sant Jordi esplèndida. El territori
sempre organitza algun acte especial que
el diferencie de la resta del país, i, si els úl-

ROSER ROYO / Tortosa tims anys havia sigut la lectura dels Col-
loquis de Despuig, enguany el departa-
ment de Cultura ha anat més enllà i ha or-
ganitzat un espectacle teatral en homenat-
ge a Josep Maria de Sagarra.


