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Divendres 4

Clàssica. Concert de Leonid Go-
rokhov en homenatje a Casals.
Auditori Josep Carreras. C/Frederic
Monpou, 1, Vila-seca (21.30 h).

Cobla. Esteve Moreno & Cobla
Marinada presenten La música de
Nino Rota.
Teatre Fortuny. Plaça Prim, 4, Reus
(21:30 h).

Rock. Nacho Vegas.
Sala Highland. Rambla Vella, 9,
Tarragona (22.30h).

Teatre.Maggie and Maggy.
Sala Trono. C/Miser Sitges, 10,
Tarragona (21.00 h).

Dissabte 5

Exposició. Racons de Tarragona.
Antic Ajuntament. C/Major, 39,
Tarragona (fins el 6 de novembre).

Cinema. Sierra de Teruel.
Ateneu de Tarragona. C/Sant Magí,
4,Tarragona (18.30 h).

Teatre. La nina del cap pelat.
Teatre-Orfeó Montsià. C/Major, 147,
Ulldecona (18.00 h).

Música. Duo Moreno-Gistain.
CaixaForum. C/ Cristòfol Colom, 2,
Tarragona (20.00 h).

Música. Lidia Guevara.
La Vaqueria. C/ de Rebolledo, 11,
Tarragona (22.00 h).

Exposició. 15 de 40. Ceràmica
Contemporània .
Galeria Camil·la Pérez. Plaça de les
Garrofes, 4, El Vendrell (fins el 19 de
novembre).

Exposició. Cartells de la transició.
Centre de Lectura. C/Major, 15, Reus
(fins el 19 de novembre).

Exposició.Mercat d’art pro Asso-
ciació de Nens i Joves amb Proble-
mes de Cor.
Tinglado 4 del Moll de Costa,
Tarragona (fins el 20 de novembre).

Mostra. Apel·les Fenosa i el Japó.
Fundació Apel·les Fenosa. C/Major,
25, El Vendrell (fins el 31 de març de
2012).

Diumenge 6

Exposició. La Febre d'Or.
Caixaforum. C/Colom, 2, Tarragona
(fins el 20 de novembre)

Fotografia. Detalles invisibles, de
Pablo Pérez-Mínguez.
Tinglado 1 del Moll de Costa,
Tarragona (fins el 13 de novembre).

Ruta. Visita històrica comentada
per Vilafortuny.
Centre Cívic de Vilafortuny. Av Mas
Clariana, 33, Cambrils (10.00 h).

Teatre infantil. La rateta que...
Auditorì CX Tarragona. C/Pere Mar-
tell, 2, Tarragona (12.00 h).

Música. Teranga. El llegat dels
griots del Senegal.
Caixaforum. C/Colom, 2, Tarragona
(18.00 h).

Música.Miquel Roger i l’Ensem-
ble Fermata Contemporània.
Auditorì CX Tarragona. C/Pere Mar-
tell, 2, Tarragona (19.00 h).

Magia. Luis La Font i Mag Gerard.
Teatre el Magatzem. C/ de Reding,
10, Tarragona (18.00 h).

I. A.

Fins diumenge es desenvolupa
en diversos espais de Tarragona
la tercera edició de l’Eclèctic
Festival, una proposta multidis-
ciplinar amb muntatges realit-
zats per discapacitats. Hi tro-
bem concerts, com el que oferi-
ran el grupKandiÁlvarez&Txa-
ro Berzosa i el cantautor Juan
Carlos, diumenge a la Plaça Se-
dassos (12.30 h); diferents obres
teatrals que es podran veure dis-

sabte alMetropol i a la sala d’ac-
tes de l’ONCEa la RamblaVella;
espectacles infantils i elmuntat-
ge estrella, La llama doble, de la
companyia andalusa Flick,
Flock, una proposta amb trenta
ballarins sobre l’escenari diri-
gits per la coreògrafa Susana Al-
cón que arribarà diumenge a les
18 h. alMetropol i que està basat
en un text d’Octavio Paz en què
recorda com l’amor i el sofri-
ment formen part indestriable
d’una mateixa flama.c

I. A.

Un cop finalitzat el festival
COS, la temporada teatral retor-
na al Bartrina amb una produc-
ció pròpia del Centre d’Arts Es-
cèniques de Reus juntament
amb el Teatre Lliure i Bitó Pro-
duccions. Es tracta de l’obra
L’espera, de l’italià Remo Bino-
si, que en la versió catalana diri-
geix el barceloní Juan Carlos
Martel Bayod i que està prota-
gonitzada per Marta Marco,

Isabel Roccatti i Clara Segura.
L’obra, que es podrà veure des
d’avui i fins diumenge, es va es-
trenar a Parma l’any 1994 i sis
anys més tard va ser portada al
cinema. Ara, arriba als teatres
catalans per explicar una histò-
ria ambientada a mitjan del se-
gle XVIII en la qual tres dones,
tancades a l’escenari com en
una presó, es debaten sobre el
seu paper a la vida, un infern on
s’ha de fer allò que un no vol fer
i ser allò que un no vol ser.c

Els músics del grup Els Quicos i de Pep Gimeno Botifarra
davant la barraca on van enregistrar el disc conjunt
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ISAAC ALBESA
Tarragona

M
anresa és des
d’ahir i fins diu-
menge punt de
trobada obligat
per a tots els in-

teressats a conèixer les noves pro-
postes quant a espectacles d’arrel
tradicional que es produeixen al
nostre país i també per copsar al-
gunes produccions que ens arri-
ben d’altres països. També els
grups de les comarques de Tarra-
gona tenen posat l’ull a la capital
del Bages en aquesta fira que en-
guany arriba a la catorzena edició
i que ha pogut mantenir el tipus,
segons explica el tarragoní Jordi
Bertran, gerent de la fundació
que dirigeix aquest esdeveni-
ment, que enguany compta amb
més de 120 creadors de 24 nacio-
nalitats, més de 260 activitats de
tot tipus i també centenars de pro-
gramadors i professionals.
Enguany una de les formacions

protagonistes de la Fira Mediter-
rània serà el grup ebrencQuico el
Célio, elNoi i elMut de Ferreries,
conegut popularment com Els
Quicos, que estrenarà oficialment
el seu discLa barraca, enregistrat
fa uns mesos en una barraca de
Deltebre, al costat de Pep Gime-
no Botifarra, artista valencià amb
el qual el grup ofereix un viatge
musical i vivencial des de la
Catalunya del delta de l’Ebre fins
a la comarca de la Costera al País
Valencià.
L’espectacle, que es va prees-

trenar aTortosa la setmana passa-
da, va néixer d’una trobada casu-
al entre les dues formacions en la
qual es van adonar que comparti-
en, a més de la llengua, unes can-
çons tradicionals, rondalles i me-
lodies que són les que finalment
han format part del discLa barra-
ca i de l’espectacle que es presen-
ta demà al teatre Kursaal.
A Manresa també es podran

veure altres propostes proce-
dents del sud del país. En concret
actuaran avui i demà a la Taverna
de la Fira i per separat dues for-
macions de Reus. Els Grallers de
Reus estrenaran la seva nova pro-
postaCanya d’or, en la qual comp-
ten amb la col·laboració d’altres
músics que s’afegeixen al quartet,
i els Ganxets Grallers del Baix
Camp presentaran l’espectacle
que han preparat amb motiu del

seu vintè aniversari. DeValls arri-
barà a la capital del Bages durant
els tres dies de la fira el taller de
circ La Berta, de la Cia. Passabar-
ret, i també de Valls es veurà a la
sala d’exposicions del Caxino la
mostraLa festa vista per tres fotò-
grafs vallencs, amb imatges de la
nissaga dels Català-Roca i Català
Pic.
I en una fira d’espectacles d’ar-

rel tradicional a Catalunya no po-
dria faltar una trobada castellera,
en aquest cas amb la Vella de
Valls i els Minyons de Terrassa
com a colles principals. És un
dels actes quemés interès han ge-
nerat entre els professionals inter-
nacionals que s’han acreditat.c

Un instant de l’espectacle La llama doble

L’actriu Clara Segura és una de les protagonistes de l’obra

C U L T U R A

Diferents formacions
musicals i artístiques
del Camp i l’Ebre
presenten propostes
a la Fira Mediterrània
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ElsQuicosestrenen
‘Labarraca’aManresa

P I S T E S

ElBartrina ofereix l’obra
‘L’espera’ deRemoBinosi

Nova edició de l’Eclèctic
Festival aTarragona


