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Horari:
De dilluns a diumenge, de 13.00 a 15.30 h 
Nits (dj., dv. i ds.), de 21.00 a 22.45 h 

Disposem de menú diari, menús per a grups i empreses i una carta
curosament treballada per satisfer els gustos més exigents.

CARGOLS A LA LLAUNA
MENÚ DEL CARGOLMenú diari

1111  €
IVA INCLÒS
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Fonts de la Sala Noovo
han indicat que l’assistèn-
cia de públic al concert
dels Dorian serà determi-
nant perquè la discoteca
continuï programant con-
certs en viu, sobretot des-
prés del fracàs de públic
que va obtenir el grup Ne-
na Daconte en l’actuació
que va fer a la discoteca
reusenca el 2 d’octubre
passat. Un concert, d’altra
banda, que va tenir una di-
vulgació promocional es-
cassa, per la qual cosa es
confia que l’aliança amb
l’organització del Palm-
fest, el festival de música

alternativa i indie que s’or-
ganitza a l’estiu a l’Hospi-
talet de l’Infant, pugui ser-
vir per divulgar més el re-
cital que oferirà Dorian el
5 de novembre.

La ciudad subterránea
és el tercer disc de la banda
indie, després de Metrópo-
lis (2004) i El futuro no es
de nadie (2006). El treball
l’han produït Sidechains,
nom artístic del barceloní
Àlex Ferrer (un dels pro-
ductors de música de ball
més valorats a Europa), i
Dive Dibosso (exmembre
de 7 Notas 7 Colores). Se-
gons ha informat el festi-

val Palmfest, el disc pre-
senta nou cançons en les
quals predominen uns Do-
rian foscos i agressius, so-
bretot en temes com ara Si-
mulacro de emergencia i
Estudios de mercado, però
capaços de tornar a factu-

rar himnes amb prou po-
tencial per revolucionar
les pistes de ball més exi-
gents. Les entrades per as-
sistir al concert costen 12
euros en la venda anticipa-
da i 15 si es compren a la
taquilla.

Dorian comença a
Reus la gira de

presentació del seu
nou disc

Tocaran els temes de «La ciudad
subterránea» a la Sala Noovo

NATÀLIA BORBONÈS / Reus
● En un concert organitzat pel festival Palmfest de
l’Hospitalet de l’Infant, els barcelonins Dorian comença-
ran a Reus la gira de presentació del seu últim disc, La
ciudad subterránea. Serà el 5 de novembre a la Sala Noo-
vo (22.30 h), en un segon intent de la discoteca de conso-
lidar una programació estable de concerts.

Una imatge promocional de Dorian. / EL PUNT

● La Selva del Camp. Dos muntatges basats en obres de
Luigi Pirandello i James Joyce obriran, el 8 de no-
vembre, la temporada 2009/2010 del cicle escènic al

castell de la Selva del Camp (19.00 h).
S’hi representarà L’home de la flor a la
boca, un text de Pirandello interpretat
pels actors Martí Peraferrer i Josep M.
Puig, i Els morts i Eveline, dues peces
de James Joyce que interpretaran el ma-

teix Josep M. Puig i Neus Pàmies. Els dos muntatges
són dirigits per Francesc Cerro (a la imatge), res-
ponsable també de la programació del cicle. / EL

PUNT

LA SELVA DEL CAMP
Textos de Pirandello i Joyce obren la nova
temporada del cicle de teatre al castell

● Reus. L’il·lusionista britànic Marc Oberon, campió
mundial de màgia de saló, va actuar aquest divendres
a la nit al Bravium Teatre de Reus, convidat per l’As-
sociació de Mags i Il·lusionistes de Catalunya
(AMIC), que té la seu a l’entitat reusenca. Oberon va
fer una estada de dos dies a la ciutat, ja que dijous va
fer una conferència a porta tancada als membres de
l’AMIC. Per a l’entitat, programar una actuació de
l’il·lusionista britànic va ser tot un èxit, ja que Obe-
ron és un dels màxims exponents de la màgia close-
up, també nomenada micromàgia o màgia de prop,
que és la que l’artista fa a tocar del públic i amb petits
objectes d’il·lusionisme. L’última figura mundial de
la màgia que va convidar l’AMIC va ser Renè La-
vand, el 6 de juny, un especialista en cartomàgia. / EL

PUNT.

REUS
El mag britànic Marc Oberon fa una estada de
dos dies al Bravium Teatre

� Creació en directe.
L’artista Albert Macaya va
crear ahir en viu i en direc-
te una instal·lació a la Ga-
leria Antoni Pinyol de
Reus on exposa, des del 3
d’octubre, la seva obra
més recent En espiral. A
l’exposició, que es pot vi-
sitar fins al 4 de novembre,
l’artista reusenc hi mostra
unes escultures de mitjà i
petit format, així com un
seguit de quadres on insis-
teix en el motiu que ha
marcat la seva obra, que és
el de la construcció del co-
neixement a través de
l’evolució personal. / MAR-

TA MARTÍNEZ.


