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Barcelona ciutat

Concert de jazz. El grup brasiler Pau-
linho Lêmos Quartet ofereix una ses-
sió de jazz carioca. 12 euros.
Jamboree Jazz Club (21 i 23 h)
www.masimas.com

Mas i Mas Festival. El pianista Enrique
Bernaldo de Quirós interpreta melo-
dies de Liszt i Rakhmàninov. 8 euros.
La Pedrera (19, 20, 21 h)
www.masimas.com

Barcelona

MONISTROL DE MONTSERRAT (Bages)
Festival Internacional d’Orgue. Bar-
tomeu Mut, pianista de Notre Dame
de París, i els trompetistes Helio
García i Andrés Simeó, interpreten pe-
ces de Bach i Vivaldi. De franc.
Basílica de Santa Maria (21 h)
www.abadiamontserrat.net

CANET DE MAR (Maresme)
XIII Festival de Música Clàssica. Con-
cert de l’orquesta de cordes Mendels-
sohn Chamber Players. 30 euros.
Castell Santa Florentina (22 h)
www.santaflorentina.com

SITGES (Garraf)
Orguestiu. El pianista Marcel Martínez
interpreta obres de Ximénez, Bruna,
Correa de Arauxo, Sweelinck i Bach.
Església Parroquial (22 h)
www.sitges.cat

Girona

RUPIÀ (Baix Empordà)
Concert de guitarra. El quartet de
guitarra Miquel Llobet presenta el seu
primer disc, amb melodies de Ravel,
Albéniz, Corelli i Vivaldi. 5 euros.
Església de Rupià (a les 22 h)
www.quartetllobet.com

RIBES DE FRESER (Ripollès)
Festa Major 2011. Presentació de
l’obra No et vesteixis per sopar, a càr-
rec de la Companyia Kiut. 12 euros.
Teatre Municipal (22 h)
www.vallderibes.cat

STA. CRISTINA D’ARO (Baix Empordà)
XV Temporada de Música de Cambra.

El Quartet Qvixote, grup de violinistes
i un violoncel·lista, interpreta melo-
dies de Boccherini, Arriaga i Mendels-
sohn. 20 euros.
Església parroquial (21 h)
www.forumsantacristina.org

PERALADA (Alt Empordà)
Festival Castell de Peralada. El Corella
Ballet Castella i Lleó celebra els 25
anys del Festival amb una gala que in-
clou, entre d’altres, Soleá, en la qual
balla Ángel Corella. Des de 30 euros.
Auditori (22 h)
www.festivalperalada.com

LLÍVIA (Cerdanya)
Festival de Música Vila de Llívia. La
soprano alemanya Ute Beckert i el
pianista alemany Frank Wasser oferei-
xen peces de Mozart, Schubert, Men-
delssohn i Schumann. 25 - 35 euros.
Nostra Senyora dels Àngels. (22 h)
Informació, 972-89-63-13

SANT PERE PESCADOR (Alt Empordà)
23 Festival de Música. El pianista
Joaquim Bonal interpreta temes de
Mozart i Granados. De franc.
Església Parroquial (22 h)
es.santpere.cat

Tarragona

MIRAVET (Ribera d’Ebre)
Sang de Templer. Espectacle teatral a
càrrec de la companyia Xip Xap per
les estances del castell del segle XIII,
per recordar els temps dels templers.
6 euros
Castell de Miravet (22 h)
Informació, 977 407 368

SANTES CREUS (Alt Camp)
Concerts a la Ruta del Cister. El grup
dels Estats Units de gospel The Jack-
son Singers ofereix un recorregut per
la música negra i la història del jazz.
20 euros.
Monestir de Santes Creus (22 h)
www.larutadelcister.info

Concerts d’Estiu 2011. Joan Chamor-
ro, director musical de la Sant Andreu
Jazz Band, i Andrea Motis ofereixen
un concert de jazz de la primera mei-
tat del segle XX. De franc.
Port de Torredembarra (23 h)
www.torredembarra.cat

ORIOL MARGALEF
Tarragona

No hi ha estiu a Tarragona
sense l’aigua de Sant Magí.
Sense esperar que la portin
des dePontils dijous, en vigí-
lies de la festivitat, la cele-
bració comença aquestama-
teixa nit amb un con-
cert de Dani Martín
al Tàrraco Arena i la
representació del clàs-
sic El llac dels cignes a
càrrec del Ballet de
Sant Petersburg al
Camp de Mart. Mal-
grat una retallada en
el pressupost del 15%,
els tarragonins tenen
motius cada nit per
sortir a prendre la
fresca. Enguany des-
taca la varietat d’es-
pectacles musicals.
La cançó de Raimon
hi posarà la cirereta
divendres, el dia del
sant, amb la presen-
tació del seu nou tre-
ball Rellotge d’emo-
cions.
Un altre acte des-

tacat a l’agenda festi-
va és la tirallonga de
concerts que orga-
nitza demà diumenge
davant la Tabaquera
l’Associació de Mú-
sics de Tarragona, i
encapçalen els barce-
lonins Standstill. Di-
lluns a la nit obren les
portes de l’amfitea-
tre. La companyia de dansa
Plan B, dirigida per Arantxa
Sagardoy i Alfredo Bravo,
presenta l’espectacle Arêna
ambacompanyament demú-

sica en directe romana. Es
tracta d’una creació pensa-
da especialment per ser re-
presentada a l’antic cós de
gladiadors. A causa de la li-
mitació de l’aforament, com
és habitual a les jornades
TàrracoViva, només s’hi po-
drà accedir amb invitació.

Entre els
actes més
tradicionals
des taquen
les Contalles
de sant Ma-

gí, la representació de la vi-
da del sant a través de set
quadres escènics a càrrec de
l’Esbart Santa Tecla, demà a
la nit. I ja dijous, l’arribada a

la tarda de la fastuosa comi-
tiva que porta l’aigua des del
santuari de Sant Magí de la
Brufaganya, on la llegenda
diu que la va fer brollar el
màrtir. A la nit, revetlla per
a tots els gustos a diversos
escenaris de la ciutat. Els
més acalorats tenen cita a la

plaça del Rei amb la Revet-
lla Remullada, però també
hi ha ball i orquestra a la pla-
ça de la Font. La festa conti-
nuarà després al passeig de
les Palmeres. Els actes religi-
osos, la processó amb el vis-
tós Seguici i la tradicional ac-
tuació de les colles castelle-
res de la ciutat es reserven
per a l’endemà, la Diada.c

La companyia
Plan B estrena
Arêna, una
peça de dansa
amb música
romana
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PLAN B

TELÈFONS
ÚTILS

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238
Informació meteorològica .... 807-012-012

]El ballet de Sant Petersburg i un concert de Dani Martín donen inici
avui a la festa major petita de Tarragona, una edició en la qual des-
taca la varietat d’espectacles musicals a l’aire lliure. La companyia de
dansa Plan B, dirigida per Arantxa Sagardoy i Alfredo Bravo, presen-
ta l’espectacle Arêna amb música romana en directe

FESTA MAJOR DE SANT MAGÍ
Tarragona

Fins al 19 d’agost
http://www.tarragona.cat

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Manyà 24 h ...................... 93-446-59-59
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