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La companyia Clac&Roll
és l’artífex de l’espectacle
infantil El petit cobert, que
es va oferir ahir al teatre
Bravium –i no a la plaça
del Castell, com és habi-
tual– per qüestions d’il·lu-
minació. Avui serà el torn
de la Mostra de claqué
d’aquí, que es podrà veure
a La Palma aquesta nit, a
partir de les deu. Entre al-
tres, hi participaran els ar-
tistes Sharon Lavi i Laia
Molins, i alumnes de dife-
rents nivells.

Demà serà el torn de
Martin, en un espectacle
que reunirà vuit ballarins
al Teatre Bartrina. «La fi-
losofia de Martin és que si
només ofereixes tècnica,
el claqué avorreix els que
no són experts en la matè-
ria, per això ho barreja
amb altres estils», explica

Pilar Sanz, membre de Di-
xi Clac. Tant Sanz com
Aleix Cort, un altre dels
organitzadors, van aprofi-

tar els 20 anys per destacar
el caràcter internacional
de la mostra: «És un dels
festivals amb més solera a

tot Europa. Hi ha ballarins
que han vist penjats a No-
va York cartells del festi-
val de Reus», esplica.

L’excampió del món Fabrice Martin, cap
de cartell de la Nit de Claqué de Reus

Els organitzadors, Dixi Clac, destaquen en la vintena edició del festival el seu caràcter internacional

● La 20a edició de la Nit del Claqué de Reus
portarà demà a la ciutat el quatre cops campió
mundial –individual i en grups petits– i triple
campió europeu Fabrice Martin. Martin’s Tap

Una de les actuacions de l’edició de l’any passat, a la plaça del Castell. / ROSA BONCOMPTE

ROMÀ ROFES / Reus

Ahir
� Espectacle infantil

El petit cobert, de la
companyia
Clac&Roll, al
Teatre Bravium.

Avui
� La Palma (22.00 h):

Mostra de claqué
d’aquí. Amb artistes
com Sharon Lavi i
Laia Molins

Demà
� Teatre Bartrina

(21.30 h):
Espectacle Box Son,
de la companyia
Martin’s Tap
Dance, barrejarà el
claqué amb danses
llatines, entre altres

Dance, la companyia de dansa d’aquest ballarí
suís, presentarà l’espectacle Box Son, que inte-
gra danses llatines, hip-hop i percussió al vol-
tant del claqué. Martin mateix ha estat l’encar-
regat de fer els cursets de claqué que obren el

festival, que s’han ofert a 70 alumnes des de di-
marts fins avui, i han tingut com a escenaris el
Teatre Bartrina i l’escola Artis. Ahir es va fer
un espectacle infantil al Bravium, i avui hi hau-
rà la mostra d’artistes d’aquí a La Palma.

EL PROGRAMA

La Biblioteca
Central de Reus
obrirà les tardes
de dijous al juliol
● Reus. La Biblioteca
Central Xavier Amorós
comença l’horari d’es-
tiu amb una novetat:
obrirà les tardes de di-
jous durant el mes de
juliol. Durant els mesos
de juliol i agost, la bi-
blioteca obrirà els ma-
tins de deu del matí a
dos quarts de tres del
migdia. A més,
enguany, gràcies a la
demanda que hi ha ha-
gut per part dels usuaris
d’ampliar el servei a la
tarda, també s’obriran
les instal·lacions els di-
jous des de les quatre
fins a dos quarts de vuit
del vespre. D’altra ban-
da, gràcies a l’acord
amb el Centre de Lectu-
ra, les tardes que no
obre la Biblioteca Cen-
tral, els usuaris podran
accedir a la biblioteca
del Centre de Lectura
mostrant el carnet
d’usuari de la bibliote-
ca de Reus. Fina ara,
aquesta possibilitat no-
més estava oberta als
joves de fins a 23 anys,
però ara s’amplia a tots
els usuaris. / EL PUNT

● La sisena i penúltima de
les exposicions del cicle
Art emergent s’anomena
Tal qual i la signa el col-
lectiu Onomatopeies. A
través de l’arquitectura
efímera, les artistes Eva
Treguany, Mercè Ramos i
Laia Pellicer transformen
l’espai en un gran rusc i els
visitants, en abelles que
conviuen, que s’alimenten
en aquesta casa i que pro-

dueixen mel a través de les
seves aportacions.

L’exposició es podrà vi-
sitar fins al 25 de juliol a la
Casa de la Generalitat.
Ahir la va inaugurar el
director dels serveis ter-
ritorials del Departament
de Cultura de la Genera-
litat a Tarragona, Adam
Manyé, en un acte que va
incloure la intervenció
d’Ignacio Álvarez, que ha
col·laborat en el catàleg de

la mostra.
El cicle Art emergent

consta de set exposicions,
la darrera de les quals es
tancarà el pròxim mes d’a-
gost. El cicle s’adreça a ar-
tistes inèdits pel que fa a la
publicació de catàleg pro-
pi. Els projectes, de dife-
rents formats i estils, han
estat escollits per un jurat
format per Estela Rodrí-
guez, Francesc Perramon i
Oriol Fontdevila.

M.J.R. / Tarragona

L’arquitectura efímera, en la sisena
mostra del cicle «Art emergent»

Una imatge de la mostra, inaugurada ahir al vespre. / MARTA MARTÍNEZ


