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PUBLICITAT

I N F O R M A C I Ó

Preguem que ens disculpin les molèsties que els puguem ocasionar.
Per a qualsevol aclariment poden trucar al 902 509 600

Comunica als seus clients i al públic en general de les poblacions a sota indicades que, amb 
la finalitat de seguir invertint i millorant la qualitat del servei elèctric, caldrà interrompre 
el subministrament d’energia, al lloc, el dia i les hores que a continuació es detallen:

TORTOSA

Dia: 02 de maig de 2010

Horari: de 7:00 a 11:00 h (Ref. 2750271) 

Carrers afectats: CAMPREDÓ (CARRER A (PLG. BAIX 

EBRE), CARRER F (PLG. BAIX EBRE), IND. BAIX EBRE, 

INDUSTRIAL BAIX EBRE (C/ E))
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El Taca d’Oli s’organitza-
va des de l’any 2005 a
Reus i, després de quatre
anys, i motivat pels canvis
en la regidoria de Cultura
(que va passar de les mans
de Xavier Filella a les
d’Empar Pont), l’any pas-
sat es va prescindir dels
serveis de la que n’era di-
rectora artística, l’escrip-
tora Isabel Olesti. «[Em-
par Pont] em va dir que ha-
via de plegar sense donar-
me cap raó», va explicar
ahir Olesti, que lamenta-
va: «És trist que canvis de
regidors provoquin canvis
en molts projectes com
aquest.»

Com que Olesti s’ha
quedat amb el registre del
nom, ara ha decidit traslla-
dat el festival a Vila-seca, i
aquesta mateixa setmana
s’organitzarà la primera
edició a la nova seu. Serà
un festival pensat també
«per a la gent que no lle-
geix poesia», segons Oles-
ti. Començarà aquest di-
jous a la societat Las Ve-
gas de Vila-seca (20.00 h),
amb un format que ja
s’inscrivia en el festival
reusenc: un poeta català de
renom, que enguany serà
Feliu Formosa, tria el que
per a ell són els quinze mi-
llors poemes de la literatu-
ra catalana. Aquests poe-
mes els llegiran els mem-
bres del grup de teatre La
Tramoia.

Per divendres, diada de
Sant Jordi, s’han organit-
zat dos actes. A les cinc de
la tarda, a la plaça de l’Es-
glésia, el públic podrà ela-

borar xapes personalitza-
des amb haikus. I a dos
quarts d’onze de la nit, a
Las Vegas actuaran la mi-
cropoeta Ajo i el guitarris-
ta Javier Colís, tots dos an-
tics membres de la banda
Mil Dolores Pequeños,
que escenificaran l’espec-
tacle Por un puñado de do-
lores.

L’endemà, dissabte, hi
haurà un taller familiar (a
les 11.00 h, a la biblioteca)
per aprendre a rimar, adre-
çat a nens de més de set
anys i als seus pares. I a
partir de les set de la tarda
s’organitzarà el que s’ha
batejat com a Racons de
poesia: Isabel Olesti ha fet
una tria de poemes dividits
en quatre temes: poemes

d’amor, paisatges propers,
poemes de la natura i poe-
mes escrits per autors del
Camp de Tarragona. Qua-
tre actors de La Tramoia
(Irene Martín, Anna Plaza,
Pep Graset i Ester Clavé),
amb la col·laboració del
Conservatori de Música de
Vila-seca, recitaran
aquests poemes en quatre
espais: els antics renta-
dors, el portal de Sant An-
toni, la plaça de les Voltes i
el passatge de la Pau. El
festival acabarà el mateix
dia, a Las Vegas (20.30 h),
amb un espectacle sobre la
poesia de Maria Mercè
Marçal. Titulat El meu
amor sense casa, anirà a
càrrec del músic Toti Soler
i de la rapsoda Cinta Mas-

sip. A més, durant tot
l’abril el poeta i escriptor
Miquel Desclot ofereix un
curs intensiu als alumnes
de quart d’ESO dels insti-
tuts de Vila-seca.

Isabel Olesti va agrair
ahir a l’Ajuntament de Vi-
la-seca la seva bona rebu-
da del festival. Pel regidor
de Cultura, Josep Toque-
ro, hi ha dos fets que van
pesar a l’hora d’assumir el
festival: d’una banda, el
fet que «qui en feia la pro-
posta és una escriptora re-
coneguda», i de l’altra,
que «a Vila-seca hi ha unes
inquietuds literàries im-
portants», com ho demos-
tra, per exemple, «les da-
des d’utilització de la bi-
blioteca».

Isabel Olesti s’endú a Vila-seca el
festival de poesia Taca d’Oli

Desavinences amb la regidora de Cultura de Reus n’han motivat el trasllat

La poeta madrilenya Ajo, en una actuació al festival de poesia de Reus, l’any 2007. / J.F.

● La regidoria de Cultura de l’Ajun-
tament de Reus va decidir l’any pas-
sat prescindir dels serveis de la direc-
tora artística del festival de poesia

CARINA FILELLA / Vila-seca Taca d’Oli, Isabel Olesti, i ara aques-
ta ha decidit endur-se el certamen a
Vila-seca. El festival començarà
aquest dijous amb un recital amb els
quinze millors poemes de la literatu-

ra catalana, segons una tria feta pel
poeta Feliu Formosa. Altres actes
destacables seran l’actuació de la
poeta madrilenya Ajo i un espectacle
sobre Maria Mercè Marçal.

● Datació. El teatre auditori del Camp de Mart de Tar-
ragona serà avui l’escenari del Festival de Teatre
Grecollatí de Tarragona, que enguany arriba a la
quinzena edició. L’objectiu del festival, organitzat
per la Societat Catalana de Teatre Grecollatí, és di-
vulgar tragèdies i comèdies del món clàssic entre els
estudiants de batxillerat. Enguany, el programa in-
clou la representació de la tragèdia grega Les tro-
ianes, d’Eurípides (a les dotze del matí), i la comèdia
llatina Els bessons, de Plaute (a les quatre de la tar-
da). Totes dues obres seran representades per la com-
panyia Parrocha de la Corunya. Segons van explicar
els organitzadors, l’auditori del Camp de Mart estarà
ple en les dues representacions, ja que s’han venut
1.600 entrades per la funció del matí i 1.720 per la de
la tarda. El públic procedeix de 58 centres educatius
de Catalunya, País Valencià i Andorra. / EL PUNT

TARRAGONA
El festival de teatre grecollatí proposa obres
d’Eurípides i Plaute, al Camp de Mart

● Després de les obertures
de les sales en 3D i la dedi-
cada al cinema en versió
original, Ocine les Gavar-
res fa un pas més i ara pro-
posa òpera en alta defini-
ció i en directe. A partir del
dia 21 d’abril, Ocine obri-
rà el teló de la temporada
d’òpera 2010: «L’especta-
dor podrà gaudir de l’òpe-
ra en directe, en pantalla
gegant i amb el millor so:
una qualitat audiovisual
excepcional en sales adap-
tades amb l’última tecno-
logia», segons expliquen
els responsables del cine-
ma tarragoní, que afegei-
xen que l’accés a la sala es
farà per mitjà d’una catifa
vermella, «per ambientar
l’espectador com si esti-
gués al mateix Liceu». A
més, en l’entreacte se ser-
virà una copa de cava.

La temporada d’òpera
començarà aquest dime-
cres i continuarà amb una
programació mensual i re-
gular fins al juliol, per tor-
nar a començar al setem-

bre amb nous continguts.
La primera òpera serà El
rapte en el serrall, de Mo-
zart, retransmesa en direc-
te des del Gran Teatre del
Liceu, que començarà a les
vuit de la tarda. Mitja hora
abans tindrà lloc l’acte de
presentació de la tempora-
da, i Josep Maria Gastó,
músic i especialista en el
gènere líric, farà una breu
introducció. Aquesta pri-
mera retransmissió serà
gratuïta, i els interessats
hauran de recollir la invi-
tació a les taquilles de
l’Ocine les Gavarres.
Aquesta activitat rep el su-
port dels serveis territo-
rials a Tarragona del De-
partament de Cultura i
Mitjans de Comunicació.

La segona òpera progra-
mada és Simon Boccane-
gra, de Verdi, que es re-
transmetrà des de la Scala
de Milà, el dia 29 d’abril, a
les vuit de la tarda. Els pre-
us per assistir a les retrans-
missions seran de 15 euros
el mateix dia, 12 euros per
entrada anticipada.

Ocine les Gavarres
retransmetrà òperes en
directe en alta definició

C.F. / Tarragona

● Valls. L’artista Ester Fabregat ha instal·lat una obra
escultòrica a la façana de l’ajuntament de Valls.
L’obra, d’estil abstracte i de caràcter temporal, s’ha ba-
tejat amb el terme grec Ániksi –que significa primave-
ra– i representa l’esclat de la primavera i de la vida, ins-
pirada en una branca d’ametller florida. Fa més de vint
metres d’amplada i onze d’altura. La proposta artística
respon a la voluntat del consistori de donar exemple en
la campanya municipal El barri en flor, que anima els
veïns del barri antic a guarnir amb flors els seus bal-
cons i finestres. És el segon any que s’impulsa aquesta
campanya, que promou, i també premia, els propietaris
que ornamentin la seva façana. Ha calgut un elevador
per penjar aquesta voluminosa obra que, durant dos
mesos, decorarà el consistori vallenc. / ACN / J.C. LEÓN

VALLS
L’artista Ester Fabregat instal·la una obra
escultòrica a la façana de l’ajuntament


