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● Tarragona.  Fins al dia 31 de març està obert el perío-
de d’inscripcions per al concurs Lliga’t a la Música,
un certamen adreçat als grups de música o solistes
joves que resideixin a l’àmbit dels territoris de llen-
gua catalana. El grup o solista guanyador tindrà com
a premi principal un val de compra per valor de 1.000
euros que haurà de ser bescanviat per material musi-
cal a l’establiment que indicarà l’organització del
concurs. El guanyador del Lliga’t a la Música es
classificarà directament entre els 20 primers de la
primera fase de la convocatòria del concurs de ma-
quetes dels Països Catalans Enganxa’t a la Música
2010. Com a conseqüència d’això, no caldrà que es
presenti voluntàriament a l’Enganxa’t i, a més, s’hi
inclourà una cançó del grup en la gravació del CD re-
copilatori promocional Enganxa’t a la música 2010,
que s’editarà per Sant Jordi de 2011. El grup escollit
del Lliga’t també podrà actuar com a mínim en un
concert en directe a qualsevol punt dels Països Cata-
lans. El jurat, format per representants del món musi-
cal, cultural i educatiu, donarà a conèixer el veredicte
el dia 20 d’abril de 2010. El Lliga’t a la Música l’or-
ganitza la Federació d’Organitzacions per la Llen-
gua Catalana (FOLC), una entitat que aplega 70 or-
ganitzacions que treballen per la llengua, i pel con-
curs de maquetes dels Països Catalans Enganxa’t a la
Música, un certamen adreçat als artistes que volen
fer el salt al món musical professional amb l’edició
d’un disc i una gira de concerts en els principals festi-
vals. El Lliga’t també té el suport de www.tercera-
via.org. / EL PUNT

TARRAGONA
S’obre el període d’inscripcions per al
concurs Lliga’t a la Música
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● Tarragona. L’exposició Egipte. El pas a l’eternitat,
que es pot veure fins el dia 7 de març a la Sala d’Ex-
posicions de Caixa Tarragona, ha rebut fins ara més
de 10.000 visites. Aquesta mostra, que es va inaugu-
rar el dia 11 de desembre, aplega un centenar de pe-
ces de l’antic Egipte (algunes amb una antiguitat de
fins a 4.000 anys aC), fotografies del descobriment
de la tomba de Tutankamon i una maqueta de la tom-
ba del famós faraó. Com és habitual, s’han organitzat
visites guiades gratuïtes tots els dissabtes (a les
19.00 i 20.00 hores) i per al diumenge 28 de febrer
s’ha programat una visita amb explicació en llen-
guatge de signes (19.00 h). / EL PUNT

TARRAGONA
Més de 10.000 persones ja han visitat
l’exposició sobre Egipte a Caixa Tarragona

Una de les propostes més
atractives de la temporada
arribarà divendres 12 de
març (22.00 h) amb el
clàssic renovat d’Oscar
Wilde Un marit ideal, que
es troba en gira després
d’haver completat una
temporada d’èxits al teatre
Goya de Barcelona. Amb
aquest muntatge pujaran a
l’escenari del Tàg els ac-
tors Joel Joan, Abel Folk,
Àngels Gonyalons i Car-
me Balagué, entre d’altres.

Els textos de Tirso de
Molina, Zorrilla, Molière i
Palau i Fabre nodreixen
Don Juan, memoria amar-
ga de mi, un espectacle
que proposa una nova ma-
nera d’entendre el mite de
Don Juan (26 de març). La
tercera obra per a adults
que completa la programa-
ció del Tàg serà Ilíada (14
de maig), un muntatge que
capgira el setge de la ciutat
de Troia escrit per Homer i
el posa en ulls i veu de les
dones. Aquesta obra coral
està interpretada per Mer-
cè Arànega, Àngels Sàn-
chez i Mar Ulldemolins,
entre d’altres.

Durant aquest primer
semestre també s’han pro-
gramat tres espectacles fa-
miliars. Un, Les sabates
noves de l’emperador, se-
rà el que encetarà la pro-
gramació aquest diumen-
ge a les dotze del matí. In-
terpretada per Anna Roca,
l’obra es desenvolupa a la
part del darrere d’una boti-
ga de sabates molt espe-
cial, ja que allà s’arregla el
calçat de diversos perso-
natges de contes. Els altres
dos espectacles familiars
són Eureka (diumenge 11
d’abril) i Collage, que
complementarà els actes
de la diada de Sant Jordi i
que es representarà a la
plaça de Pep Jai (18.00 h).

L’alcalde del Vendrell,
Benet Jané, i els responsa-
bles de la gestió i la pro-
gramació del teatre van
destacar ahir que la nova
temporada és «una aposta
per portar a l’escenari del
teatre les obres de qualitat
que es poden veure arreu
del país; són obres cone-
gudes i amb artistes de re-
nom», segons Jané. Igual-
ment, la cap de programa-
ció del Tàg, Ció Pallarès,
va destacar que els espec-

tacles familiars «confor-
men una peça clau en la
programació per obrir el
Tàg a un ampli ventall de
públic». Es tracta, va afe-
gir Jané, de «continuar una
línia iniciada ara fa dues
legislatures de fomentar
els espectacles infantils i
familiars».

Durant l’acte d’ahir
també es va presentar una
nova iniciativa dels Ser-
veis Municipals de Cultu-
ra que pretén fidelitzar els

potencials receptors de
l’oferta cultural del Ven-
drell. Es tracta de l’edició
d’una butlleta que servirà
per bastir una base de da-
des àmplia i poder fer arri-
bar informació actualitza-
da sobre aquesta oferta a
totes les persones interes-
sades. La butlleta es podrà
trobar a la seu del Patronat
Municipal de Serveis Cul-
turals del Vendrell (la
Rambla, 24) i a internet
(www.elvendrell.cat).

El Teatre Àngel Guimerà del Vendrell
apostarà per figures de l’escena

catalana en la primera temporada
La programació arrencarà diumenge amb «Les sabates noves de l’emperador»

CARINA FILELLA / El Vendrell

● Els Amics del Teatre de Vila-seca ja
han dissenyat la programació teatral
que oferiran enguany i que començarà
el 27 de febrer amb l’obra Dakota, de la
companyia Nascuts de peu enterra, di-
rigida per Jordi Galceran. L’acció gira
al voltant d’un home que, després d’un
accident, pot predir el futur. Fins al
mes de juny s’han programat altres
cinc espectacles: Optimisme global
(27 de març), de la companyia Pocaco-
nya, que inclou diversos monòlegs

● Diumenge arrencarà la primera
temporada oficial completa del nou
Teatre Àngel Guimerà (Tàg) del
Vendrell, que es va inaugurar a l’oc-

Escena de l’espectacle Un marit ideal, que es podrà veure al Tàg el 12 de març. / EL PUNT

tubre després de la remodelació de
l’antic equipament teatral. El semes-
tre començarà amb l’obra adreçada
al públic familiar Les sabates noves
de l’emperador (diumenge, a les

amb guió de Paco Mir (Tricicle). Marit
i muller, quin mercer!, de la companyia
Macarra (24 d’abril), que reflexiona,
amb grans dosis de comicitat, sobre les
relacions de parella. Top model, de
Perversions (29 de maig), i 4,48 Psico-
si, del grup de recent creació Delirio
Teatre. La temporada es tancarà els
dies 12 i 13 de juny amb La Tramoia,
de Vila-seca, que reprèn la seva relació
amb Txèjov amb una obra clau del dra-
maturg rus, L’oncle Vània.

12.00 h). També hi figuren les repre-
sentacions dels èxits teatrals Un ma-
rit ideal, amb Joel Joan i Abel Folk, i
Ilíada, amb Mercè Arànega, Mercè
Anglès i Mar Ulldemolins.

«Dakota» enceta el cartell a Vila-seca

● Reus. El col·lectiu En Veu Alta interpretarà demà
poemes de Magí Sunyer a la biblioteca del Centre de
Lectura de Reus (20:00). La presentació de la lectura
anirà a càrrec del mateix autor. Després, Lluís Figue-
rola, Dolors Esquerda, Montserrat Auqué i Dolors
Juanpere llegiran el poema El jardí de les delícies,
inspirat en el conegut tríptic del Bosco i que forma
part de la darrera publicació de Sunyer, Sirventès, i el
poema inèdit Testament. Magí Sunyer és doctor en
filologia catalana, professor de literatura de la URV i
especialista en l’estudi del modernisme. / EL PUNT

REUS
Lectura en veu alta de poesia de Magí Sunyer
a la biblioteca del Centre de Lectura


