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● Alexandre Bodak, el
pianista que tant va entu-
siasmar el públic la tempo-
rada passada en el cicle
Nits de clàssics, que orga-
nitzen els Amics de la Mú-
sica de Valls, tornar avui
dimecres, a tres quarts de
nou del vespre, al Teatre
Principal.

Sembla que el pianista
d’origen rus, però resident
a París des de fa anys, no
haurà d’usar les botes que
va prometre portar per
combatre les baixes tem-
peratures del teatre de la
capital de l’Alt Camp.
Aquest mateix cap de set-
mana el Principal acaba
d’estrenar el nou sistema
de calefacció que s’hi ha
instal·lat i que substituirà
els pocs radiadors de tipus
elèctric que hi havia a l’ex-
terior de la sala. Així, amb
l’ambient ben temperat, el
concertista protagonitzarà
el concert de Santa Cecília
amb un programa estruc-
turat en dues parts que
s’obrirà amb tres danses
d’Alberto Ginastera
(1916-1983). Bodak tan-
carà la primera meitat amb

obres d’Heitor Villa-Lo-
bos: Lenda do Caboclo,
Valsa de Dor, Alma brasi-
leira i Impressoes seres-
teiras. Per a la segona part
del recital, Alexandre Bo-
dak ha reservat dos prelu-
dis i un moment musical
de Serguei Rakhmaninov,
un compositor que va
compartir amistat amb
l’àvia d’Alexandre Bodak.
Alexandre Bodak té la in-
tenció de tancar l’especta-
cle amb els nocturns Opus
55, número 2 i Opus 48,
número 1 de Chopin.
D’aquest autor polonès, el
públic també podrà escol-
tar Tres impromptus i Ba-
llada Opus 23. Bodak, que
va començar els estudis de
piano a Alger, on el seu pa-
re era cònsol de Polònia,
va recórrer tot el món de-
gut a la feina del seu pro-
genitor. El concertista està
relacionat amb els grans
mestres de la música i el
gener del 1995 va partici-
par en la presentació mun-
dial de la Simfonia concer-
tant per a sis pianos i or-
questra, de Marius Cons-
tant, dirigida per George
Prêtre.

El pianista Alexandre
Bodak actua avui en el cicle
«Nits de clàssics» de Valls

A. ESTALLO / Valls

Una instantània del recital de l’any passat a Valls. A. ESTALLO

● Tarragona. El saló de te Sàhara ha rebut el premi a la
normalització lingüística de la Confederació de Co-
merç de Catalunya, que es va entregar en el marc de
la VI Convenció de Gremis i Associacions de Co-
merciants de Catalunya, a Lleida. El jurat va destacar
d’aquest centre l’oferta de serveis en català; la col·la-
boració en la campanya Oberts al català, que engua-
ny se centrava en els establiments regentats per nou-
vinguts, i l’atenció al públic en català, gràcies a l’as-
sistència a cursos de català. D’altra banda, el Super-
mercat Xinès del carrer Mallorca de Tarragona ha
guanyat el premi extraordinari 2009 per a l’aplicació
del pla d’assessorament Oberts al català per la seva
col·laboració i implicació en la campanya. La presi-
denta del Consorci de Normalització Lingüística,
Rosa Rossell, vol felicitar els dos premiats: «És un
model per a la resta d’establiments, tant els que estan
regentats per nouvinguts com els que estan regentats
per gent d’aquí, que a vegades tenen mancances en
l’atenció al públic en català.» / EL PUNT

TARRAGONA
El saló de te Sàhara rep un premi a la
normalització lingüística

● L’editorial tarragonina
Arola suma ara a la publi-
cació de llibres l’edició
d’una revista mensuals es-
pecialitzada en arts escèni-
ques. El número zero de la
nova capçalera, que durà el
nom Hamlet. Revista
d’arts escèniques, es pre-
sentarà el 9 de desembre al
Teatre Romea de Barcelo-
na i el primer número serà
al carrer el 15 de febrer o el
dia 1 de març, dates que,
segons va explicar ahir Al-
fred Arola, responsable de
l’editorial tarragonina, en-
cara no estan concretades.
Serà, segons Arola, «una
revista que abastarà totes
les arts escèniques: teatre,
circ, òpera, musicals...».

El director de continguts
de la nova publicació és el
dramaturg, director i actor
teatral barceloní Damià
Barbany, i el cap de redac-
ció, el crític de teatre San-

tiago Fondevila. La revista
neix en llengua catalana,
tot i que l’editorial no des-
carta fer-ne pròximament
una versió en castellà.

La revista es publicarà
en color, en un format de
33 x 24 centímetres. Ham-
let, que en el número zero
té 88 planes, inclourà di-
verses seccions fixes:

L’Intercanvi Amb, que en
cada número oferirà dues
entrevistes (en el número 0
els entrevistats són l’actriu
Sílvia Munt i el director
italià Pippo Delbono); la
secció L’Espectacle dels
Ulls –catorze planes amb
molt contingut visual que
en el número 0 es dedica al
muntatge Rock’n’Roll, de
Tom Stoppard– i Calidos-
copi Teatral, «una secció
que donarà una visió del
teatre que es fa als Països
Catalans i també a la resta
del món», segons Alfred
Arola. També s’hi inclou-
ran crítiques i un apartat
dedicat al Museu de les
Arts Escèniques de l’Insti-
tut del Teatre, entre d’al-
tres.

Entre els col·laboradors
en aquest número zero s’hi
troben l’escriptor Eduardo
Mendoza, els crítics tea-
trals Joan Anton Benach i
Begoña Barrena i l’artista

Carles Santos, autor de la
contraportada. De fet, se-
gons Arola, la intenció és
que la contraportada de la
revista reprodueixi en cada
número l’expressió plàsti-
ca d’algun creador. «Vo-
lem fer una revista de con-
tingut, d’anàlisi de fons,
que cada mes mostri què
s’està fent arreu en arts es-
cèniques», segons Alfred
Arola

L’editorial tarragonina
ha fet una tirada de 7.000
exemplars del número ze-
ro, que es distribuirà de
manera gratuïta. Posterior-
ment, la revista es vendrà
al preu de 6 euros i Alfred
Arola confia que es puguin
consolidar els 10.000 ex-
emplars mensuals.

Arola Editors comptarà
amb corresponsals a Nova
York, Buenos Aires, Ber-
lín, Londres, Madrid i el
País Basc, entre altres
punts.

CARINA FILELLA / Tarragona

Arola editarà una revista especialitzada
en arts escèniques, «Hamlet»

Portada de la revista.

Cada any, el departament
de filologia catalana de la
Universitat Rovira i Virgi-
li (URV) i l’Ajuntament de
Tarragona organitzen per
la Tardor Literària unes
jornades monogràfiques
sobre algun aspecte rela-
cionat amb el món de les
lletres. El modernisme li-
terari a Tarragona, la post-
guerra literària o, l’any
passat, la història del tea-
tre han estat alguns dels te-
mes escollits. I enguany
han volgut que el protago-
nisme fos per a les dones
escriptores, «sovint obli-
dades i poc estudiades»,
segons els organitzadors.
La regidora de Cultura,
Carme Crespo, va dir ahir
en la inauguració de les
jornades, a la delegació de
Cultura, que a més de «do-
nar a conèixer a la ciutada-
nia les escriptores tarrago-
nines», el cicle també ha
de servir per «retre’ls un
homenatge». Per Carme
Oriol, amb les jornades es
vol «donar un espai social
a les autores».

Per obrir i tancar les jor-

nades s’han triat dues de
les autores més veteranes.
La conferència inaugural,
ahir a la tarda, va ser a càr-
rec d’Olga Xirinacs, i la
clausura (dijous, a les set
de la tarda) l’oferirà Mont-
serrat Abelló. Entremig,
durant les jornades es par-
larà també d’algunes de
les «pioneres», com Jose-

pa Massanés (1811 -
1887), Antònia Opisso
(1853 - 1965) i Regina
Opisso (1879 - 1965).

Ahir, després de la con-
ferència inaugural, l’es-
criptor Joan Cavallé va
pronunciar la conferència
L’excepció de la regla:
Tarragona vista amb ulls
de dona. Tot seguit es va

presentar el llibre Tarra-
gona: espai festiu, espai
teatral (Cossetània) que
recull les actes de les jor-
nades de l’any passat.

Les ponències tenen
lloc a la delegació de Cul-
tura de Tarragona. A ban-
da del públic general, s’hi
han inscrit 53 alumnes de
la URV.

La Tardor Literària treu de l’oblit les
autores tarragonines de tots els temps

Comencen a la delegació de Cultura les jornades «Escriptores tarragonines»

Inauguració de les jornades, ahir a la tarda, a la delegació de Cultura de Tarragona. / J.F.

●  Donar a conèixer i, de retruc, ho-
menatjar les escriptores tarragonins
que en els darrers dos segles han ha-
gut de fer mans i mànigues per fer-se

CARINA FILELLA / Tarragona un nom «en un territori que era patri-
moni dels homes i en el qual no ho te-
nien fàcil perquè estava vetat per a
les dones», és l’objectiu de les jorna-
des que ahir van començar a la dele-

gació de Cultura de Tarragona, se-
gons Carme Oriol, directora del de-
partament de filologia Catalana de la
URV. La veterana Olga Xirinacs va
oferir la conferència inaugural.


