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La M. Carme Ferrer i la Biuse Mansilla al celler Bàrbara Forés de Gandesa. La primera n’és la propietària i la segona ocupa el càrrec d’enòloga

JORDI BARÓ
Tarragona

H
a estat força
dur”, reconeix
l’enòloga Elisa-
beth Anguera so-
bre els esforços

per fer-se un lloc en una indús-
tria tradicionalment reservada
als homes. “Costava molt donar
ordres al propietari del celler de
tota la vida, però per sort els
temps canvien”, afegeix. El pro-

tagonisme femení a les vinyes de
les denominacions d’origen de
l’àrea de Tarragona s’ha assolit
els últims vint anys i hi ha jugat
un paper clau l’accés a la forma-
ció, tant a través de l’Escola
d’Enologia de Falset com de la
Universitat Rovira i Virgili.
“Abans de la professionalitza-
ció, el món del vi era masculí.
S’associava a l’agricultura i els
enòlegs solien ser químics i far-
macèutics”, explica la professo-
ra de la URV Montserrat Nadal.

Per contra, aquest curs
2010-2011 les noies són majoria
en algunes classes.
“Al principi érem dues dones

d’una vintena d’alumnes i els
centres on aprendre gairebé
eren inexistents”, relata Angue-
ra, que treballa a la cooperativa
de Corbera d’Ebre i elabora el vi
Nubac al seu celler de la DO
Montsant. Falset va ser la prime-
ra localitat catalana a oferir for-
mació professional específica en
vitivinicultura i va posar enmar-

xa l’escola Jaume Ciurana.
Tarragona va exercir també de
precursora en els estudis univer-
sitaris d’enologia i el 1988 va co-
mençar un títol propi vinculat a
la Universitat de Barcelona, em-
brió del que és actualment la fa-
cultat de la URV amb llicenciatu-
res i graus oficials.
“A les estudiants de les prime-

res promocions que venien de la
Rioja, quan tornaven no les volien

Reuses

TARRAGONA

C U L T U R A

VICENÇ LLURBA

Vinsenfemení

P À G I N E S 6 i 7

CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT >>

converteix en la
capital del circ
ambTrapezi

Enòloguesde
lesDOde la
demarcacióde
Tarragona
relatencoms’ha
conquistat la
igualtat al celler



6 LAVANGUARDIA T A R R A G O N A DIVENDRES, 13 MAIG 2011

J.G.

Elsmés fanàtics de la saga literà-
ria Crepúsculo estan de sort. I
també els amants del rock actu-
al. Qui hagi vist les pel·lícules de
la famosa tetralogia de vampirs
o tingui la banda sonora a casa
segur que els ha sentit cantar al-
guna vegada o altra. I és que
aquesta nit actúa a la sala El Cau
de Tarragona el grup No Way
Out, que va participar l’any

2009 en la banda sonora de
l’existosa pel·lícula de la saga
vampírica Luna nueva amb el
seu tema Sed, aconseguint el salt
al gran públic mundial, tot i que
aquest trio català porta ja un
temps en això de la música.
Ara, NoWay Out presentan el

seu darrer disc, titulat Tabula
Rasa, que és el cinquè treball del
grup, composat per onze temes
que incorporen una dosi de
nostàlgia a èpoques passades

amb pinzellades que recorden a
les bandes de punk-rock i hard-
core melòdic dels anys noranta.
Actualment la banda de rock

es troba immersa en la gira
d’aquest nou treball discogràfic,
que està a la venda des de princi-
pis d’aquest any i que ja han pas-
sat per diverses ciutats de la geo-
grafia espanyola abans d’aterrar
a Tarragona, actuant en les sales
de grans localitats com Barce-
lona, València, Madrid o Grana-
da, per acabar la gira a la ciutat
d’Alacant a finals d’aquest mes
de maig. El concert a la capital
del Tarragonès tindrà lloc aques-
ta nit a les 22 hores i el preu de
l’entrada és de 10 euros.c

JÚLIA GIRIBETS
Reus

M
are, quan co-
mençarà l’es-
pectacle?”. Els
nens s’impaci-
enten a la Plaça

del Pallol de Reus. Estan ansio-
sos per divertir-se, que els facin
riure, com han vist tota la vida en
el típics circs que surten per tele-
visió. L’espera es fa curta. Aparei-
xen en escena quatre actors que

comencen a fer malabarismes
amb caixes de cartró i escom-
bres, res a veure amb la sobrietat
del seu aspecte, ja que vesteixen
robes negres. És el circ al carrer,
el circ en estat pur i elsmés petits
s’ho miren bocabadats, no pesta-
nyegen, tot descobrint que el circ
no es fa només en vela sinó que té
diversesmodalitats ambun objec-
tiu comú: entretenir.
Tot això té un nom, el Trapezi,

la Fira del Circ de Catalunya, l’ex-
cusa perfecta per deixar enrere

la rutina diària i traslladar-se a
un gran escenari anomenat car-
rer on cada ciutadà pot partici-
par de lamagia del circ a cada ra-
có.Malabars, pallassos, circ acro-
bàtic,música, dansa i el mític ele-
fant es passegen aquestes dies
pels carrers i els principals tea-
tres i espais habilitats. De dia, a
cada racó, un espectacle. A cada
espectacle, el somriure d’un nen,
d’un pare, d’un avi. A la nit, músi-
ca en directe i sofisticats especta-
cles amb un risc més poètic mos-

tren que el cor del circ encara ba-
tega fort.
En aquesta 15a edició hi ha pro-

gramats un total de 61 especta-
cles, tres dels quals són producci-
ons pròpies del Centre d’Arts Es-
cèniques de Reus (Caer), en di-
versos escenaris, concentrats en-
tre ahir dijous i el proper diumen-
ge 15 de maig. Hi participen una
cinquantena de companyies d’ar-
reu delmón ambactuacions espe-
cialment seleccionades per la se-
va qualitat i risc creatiu, la meitat
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11:30h Animació amb l’ele-
fant del Trapezi i els seus ensi-
nistradors, Los Herrerita. Car-
rers i places de la ciutat.

18.30h Kitschnette presenta
On passe à table, espectacle
de 40 minuts. Plaça del Merca-
dal.

22.30h Circo Aereo presenta
Une séance peu ordinaire. Al
Jardí de la Casa Rull.

Dissabte 14

De 12 a 14h Firaires. Plaça del
Mercadal.

16h Espectacle El Covador.
Pati de l’Institut Baix Camp.

18.15h Circ Teatre Modern.
Mas Iglesias.

20h Els Wants presenten Sub-
tropicana, amb passis de 3mi-
nuts durant 180 minuts. Jar-
dins de l’Estació Enològica.

Diumenge 15

12h Espectacle itinerant pels
carrers i places de Reus amb
Alexander Weibel a la corda
fluixa, música dels Au près de
Ma Blonde i d’altres artistes.
Des del Jardí de la Casa Rull.

19h Doble espectacle: Gris de
La Corcoles i Um belo dia de
Dolce Duca. Cal Massó.

19h Último, el baile, de Cola-
crai i Albuerne. Plaça del Pallol.

20:30h Cloenda del festival
amb Au près de Ma Blonde,
Garbuix l’Orquestrina, Insono-
ra, Banda Forània, acompa-
nyats de l’elefant del Trapezi.
Plaça del Mercadal.

L ’ A G E N D A

El grup musical No Way Out
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La 15ª edició
de la fira
Trapezi omple
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i màgia els
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Pintura. Exposició de pintures de
l’Associació Tarracoart.
Pati Jaume I. Pl. de la Font, 1.
Tarragona (fins al 23 de maig).

Música. 7è Festival Interbarris. Els
alumnes de les aules de Música
als Barris presenten un festival
amb els de les aules de Campclar
i Bonavista de cicle infantil.
CX Auditori Tarragona. Pere Martell,
2. Tarragona (18.30 h).

Clàssica. Concert compartit a
càrrec del Conservatori de Ma-
llorca i Orquestra Corelli.
Auditori Josep Carreras. Plaça Frede-
ric Mompou, 1. Vila-seca (19 h).

Teatre. Quasi (maine), de John
Cariani. Sala Trono. Mísser Sitges, 10.
Tarragona (21 h).

Folk. Festival Ladyfolk, amb Ninet-
te & The Goldfish + Bannister Ri-
de. La Vaqueria. Rebolledo, 11.
Tarragona (21.30 h).

Teatre. Gata damunt de la teula-
da de zinc calenta, dirigida per
Àlex Rigola.
Teatre Auditori Felip Pedrell. Passeig
de Ribera, 11. Tortosa (22 h).

Rock. Concert de El columpio
asesino, dins el cicle Do it your-
self. Sala Zero. Sant Magí, 12.
Tarragona (22.30 h).

Pintura. Exposició amb les obres
del jesusenc Fernando Ferré.
C. Ciutat, 7 (passatge Franquet).
Tortosa (fins al 25 de juny).

Dissabte 14

Tradició.Mostra de bestiari i ele-
ments festius. Als carrers de la vila.
Montblanc (tot el dia).

Infantil.Meravelles de l’Orient
(contacontes).
Teatre Auditori. Advocat Gallego, 2.
Salou (18 h).

Música. Patxi Maritxalar i Jordina
Setó interpreten música argenti-
na del segle XX.
Teatre El Magatzem. Fortuny, 23.
Tarragona (22 h).

Clàssica. Recital de violí i piano,
amb Fèlix Ayo i Emma Jiménez.
Auditori Josep Carreras. Plaça Frede-
ric Mompou, 1. Vila-seca (22 h).

Teatre. La apoteosis necia, amb
Berto Romero.
Teatre Municipal Àngel Guimerà. Av.
Sant Jordi, 9-13. El Vendrell (22 h).

Soul-rock. Concert de Chain &
The Gang. Sala Zero. Sant Magí, 12.
Tarragona (23 h).

Diumenge 15

Gegants. XVI Trobada Gegantera
organitzada pels Amics dels Ge-
gants. Carrers del casc antic.
Montblanc (al llarg del matí).

Teatre. Orfeu i Eurídice, en com-
memoració dels 25 anys de l’Estu-
di de Música. Teatre Metropol. Ram-
bla Nova, 46. Tarragona (12 h).

Teatre. Vademecum , d’Au va!
Teatre. Teatre-Auditori del Centre Cul-
tural. Coma, 2. El Morell (18,30 h).

Infantil. Espectacle d’animació
amb la companyia Set de so.
C. Carles Riba, a la Vall de l’Arrabassa-
da. Tarragona (12 h).

J.G.

El Velòdrom Municipal de
Tortosa acollirà demà a les 22.30
hores un concert benèfic a favor
de l’Associació de Familiars iMa-
lalts d'Alzheimer de les Terres
de l'Ebre (Afate).
Els assistents podran gaudir

d’un doble cartell amb l’actuació
de la formació valenciana Nada
Que Decir, que es troba actual-
ment en gira, i del concert del sin-
gular artista Erpeche, que oferi-
ran la sevamúsica de forma total-

ment desinteressada, cosa que
s’ha agraït i valoratmolt positiva-
ment per l’Ajuntament tortosí.
“No volem tancar tallers ni dei-
xar el compromís amb els ma-
lalts d’Alzheimer i aquesta inicia-
tiva i d'altres que es poden enge-
gar permetran ajudar a mante-
nir-los actius”, assegura el vice-
president d’Afate, Ignasi Vidal.
Els responsables de l’associació
creuen que aquest concert per-
metrà superar la recaptació de
6.000 euros que es va aconseguir
en l’anterior edició.c
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d’elles sónmuntatges que s’estre-
nen a Catalunya.
Una de les novetats d’aquesta

edició és que, per primera vega-
da el Caer produeix un especta-
cle de circ en vela. “Havíem fet
espectacles de carrer i aquest any
n’hi ha un en sala i un en vela”,
explica satisfet el director del Ca-
er, Cesar Compte. Es tracta de
Circ Teatre Modern que es pot
veure alMas Iglesias. La ciutat re-
serva un altre espai de circ en ve-
la tradicional per als més

nostàlgics, es tracta de la zona
del parc Sant Jordi, caracteritza-
da per acollir una vela de gran for-
mat en cada edició. La voluntat
de la fira, és la de fer créixer el
nombre de companyies i artistes
catalans, perquè puguin mostrar
els seus treballs al públic, per ai-
xò, enguany s’ha apostat fort per
les companyies més locals.
Tot i reconèixer els moments

de crisi econòmica, Compte asse-
gura que s’ha intentat “mantenir
el llistó de qualitat i el mateix
nombre de companyies i espais”.
I això es tradueix en què “el pú-
blic es continua meravellant i
educant en el món del circ, cosa
que posa demanifest que portem
15 anys fent bé la feina”.
És difícil calcular quanta gent

passa per la fira en aquests qua-
tre dies, ja que els carrers són
plens de gom a gom, sobretot dis-
sabte i diumenge al vespre. Per ai-
xò aquest any s’ha encarregat un
estudi a l’empresa Ceres perquè
estudiï l’impacte econòmic i turís-
tic del festival a la ciutat i tenir
estadístiques sobre la repercus-

sió directa que té sobre Reus. Tot
i que a ull, Compte assegura que
aquests dies no queden gairebé
habitacions lliures als hotels de
la ciutat, un bon símptoma que la
repercussió és altament positiva.
Una secció que aquest any es

consolida és la trobada de progra-
madors, que es fa per segon any
consecutiu. Per això s’ha tornat a
organitzar la II Jornada Trapezi
per a professionals avui diven-
dres a la sala Santa Llúcia de
Reus. La jornada consisteix en la
presentació de sis espectacles a
programadors i gestors culturals,
que han estat seleccionats pels di-
rectors artístics del Trapezi, la co-
missió de circ del programa Cul-
tura en Gira del Departament de
Cultura i el director del Caer.
Les companyies que enguany

formen part del Trapezi diran
adéu a aquesta 15a edició diumen-
ge al vespre amb l’acte de cloen-
da, o millor dit “fins aviat”, ja que
molts tornen a comptar els dies
que falten perquè el circ retorni
la màgia a la ciutat en la propera
edició.c

Funambulisme. A dalt
i a l’esquerra dos
espectacles de
funambulisme
presentats en
passades edicions
de la fira de circ
Trapezi de Reus

Erpeche, un dels musics que participen a la gala
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Concert benèfic aTortosa
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