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Divendres, 20

Cineclub. Inside job.
Teatre Bartrina. Plaça Teatre, 1, Reus
(21.00 h).

Teatre. La marató de Nova York.
Sala Trono. Misser Sitges, 10, Tarrago-
na (21.00 h).

Rock. Vuit.
Sala Zero. Sant Magí, 12, Tarragona
(22.30 h).

Exposició. Aguilar Moré, pintures.
Galeria d'Art Anquin's. Dr. Vilaseca,
9-11, Reus (fins al 8 de febrer).

Exposició. Turisme de Postal.
Sala d’exposicions Caixa Tarragona.
Higini Anglès, 5, Tarragona (fins al 22
de gener).

Exposició. Somnis, deliris i espec-
tres, d’Enric Adserà.
Museu d’Art Modern. Santa Anna, 8,
Tarragona (fins al 15 de febrer).

Dissabte. 21

Rock. The last three lines.
Sala Zero. Sant Magí, 12, Tarragona
(22.30 h).

Teatre familiar. L’Ogret, de Suzen-
ne Leabau.
Teatre Bartrina. Plaça Teatre, 1, Reus
(12.00 h).

Teatre familiar. Desperta bruixeta,
amb Mònica Garcia.
Teatre Principal. Jaume Huguet, 10,
Valls (18.00 h).

Dansa. Festival Dansa del Ventre.
Teatre Metropol. Rambla Nova, 46,
Tarragona (20.30 h).

Exposició. Los ojos, d’Iñaki Boni-
llas.
Capella de Sant Roc. Jaume Huguet,
1, Valls (fins al 5 de febrer).

Exposició. Cinemes de Reus. Dels
inicis a la Guerra Civil
1897-1936 . Centre Mas Iglesias.
Reus (fins al 22 de gener).

Exposició. Apel·les Fenosa i el
Japó.
Fundació Apel·les Fenosa. Major, 25,
el Vendrell (fins al 30 de març).

Diumenge, 22

Clàssica. Orquestres de nivell
elemental de l'Escola de Música
de la Diputació i de l'IES Martí i
Franquès.
CX Tarragona. Pere Martell, 2, Tarra-
gona (12.00 h).

Teatre familiar. Acaba’t la sopa.
CaixaForum Tarragon. Colom, 2,
Tarragona (18.00 h).

Teatre. Quatre dones i el sol,
amb In Vino Veritas.
Bravium Teatre. Presó, 13, Reus
(18.00 h).

Monòlegs. Enric Company.
The City Arms. Moll de Llevant, s/n,
Tarragona (19.00 h).

Blues. Tòfol Martínez Trío.
Bluegrass La Traviesa. Girona, 5,
Torredembarra (19.30 h).

Exposició. Trajectòria 1961-2011 ,
d'Enric Adserà Riba.
Museu de Valls. Pg. dels Caputxins,
18, Valls (fins al 5 de febrer).

Exposició. Pessebre mironià.
Centre Miró. Major, 2, Mont-roig del
Camp (fins al 8 d’abril).

I.A.

L’Associació de Músics de Tar-
ragona (AMT) presenta aquest
vespre (20.30 h.) el vuitè volum
del disc promocional Un munt
d’idees, amb un concert gratuït
que se celebrarà
al CX Auditori de
Tarragona, que
servirà per donar
a conèixer les
deu bandes i els
solistes partici-
pants en aquest
disc promocio-
nal, una proposta
ja consolidada
per la qual han
passat fins ara
prop d’un cente-
nar d’artistes de
les comarques de
Tarragona.
Al concert es

podran escoltar
en format acústic
grups i artistes
com Vadó, Abre
Ke Paso, Jómiv,
Euler o Esfera.
Tots els assis-
tents al concert
rebran de forma
gratuïta un exem-
plar d’aquest tre-

ball discogràfic que inclou una
pista multimèdia amb informa-
ció de totes les formacions que
hi participen i que van enregis-
trar una cançó als estudis
Nolosé! de Tarragona la tardor
passada.c

I.A.

El Museu de la Vida Rural de
l’Espluga de Francolí pretén ex-
plicar la història de l’enclava-
ment catalanoparlant de Múr-
cia a l’exposició El Carxe, terri-
tori de frontera,
que es podrà visi-
tar fins al 19 de
febrer. Aquesta
mostra es divi-
deix en dos àm-
bits. D’una ban-
da es fa un repàs
a la història de
l’enclavament i
de la seva evolu-
ció econòmica,
social i cultural;
al seu descobri-
ment lingüístic,
les característi-
ques del seu par-
lar i l’estat actual
de la situació
d’una zona situa-
da entre Iecla,
Jumella i Fava-
nella i que comp-
ta amb uns 600
habitants.De l’al-
tra, i aprofitant
que l’any 2011 es
va celebrar el
centenari de la

secció filològica de l’Institut
d’Estudis Catalans s’introdueix
un breu apunt històric sobre la
secció i la relació d’aquesta amb
les valls del Vinalopó d’on pro-
cedien els habitants que s’esta-
bliren al Carxe.c

Leo Bassi en un instant de l’espectacle Utopia
ARXIU

ISAAC ALBESA
Vila-seca

L
a sisena edició del Pa-
llassòdrom, el festi-
val de pallassos que
se celebra a Vila-seca
coincidint amb la fes-

ta major de Sant Antoni, viurà
aquest cap de setmana la seva
part principal amb actuacions
destacades com les de Leo Bassi,
Los Caneca, Laura Herts i
ClownxTeatre, que oferiran fun-
cions tant per al públic adult com
pel públic familiar, precisament
un dels objectius d’aquest certa-
men que organitzen el Patronat
de Turisme de la Pineda i l’em-
presa Puça Espectacles.
Sens dubte l’estrella d’aquesta

nova edició del Pallassòdrom és
la presència de Leo Bassi, que
presentarà l’espectacle Utopia
aquesta nit a partir de les 22 ho-
res a l’envelat que està situat a la
plaça Alexandre Fleming.
Com en tots els seus especta-

cles, a Utopia aquest pallasso ita-
lià resident des de fa anys a l’Es-
tat espanyol posa el dit a la nafra
i es mostra crític i sarcàstic amb
la societat actual i, principal-
ment, amb els seus companys
d’ideologia progressista als quals
considera, en bonamesura, culpa-
bles de l’actual situació de crisi
econòmica que patim. Aquest
muntatge, en el qual Leo Bassi va
caracteritzat de pallasso amb la
cara blanca, es va estrenar a fi-
nals de l’any 2009 i ha obtingut
excel·lents crítiques a tot l’Estat.
La jornada de demà, pensada

per a petits i grans, començarà a
les 17.30 hores, també a l’envelat,
amb un espectacle familiar de

Los Caneca, que representaran
Los Caneca Show, una proposta
on els dos integrants de la compa-
nyia barregen les acrobàcies, els
malabars i l’humor amb la partici-
pació del públic. Més tard, a les
deu de la nit i per al públic adult,
LauraHerts, vinguda des dels Es-
tats Units, presentarà A won wo-
man show al mateix envelat.
Per cloure el festival, diumenge

a dos quarts de sis de la tarda, i
també a l’envelat, el grup Clownx
Teatre interpretarà Ot el Quixot,

un espectacle adreçat a tot tipus
d’edats. En aquest muntatge,
aquesta companyia catalana amb
els actors Arnau Monclús i Jordi

Gilabert, narra com Ot, un noi a
qui no li agrada gens llegir, rep en
herència una vella llibreria. Quan
hi arriba coneix enMagí, un ratolí
de biblioteca, que li descobrirà to-
ta la màgia que pot trobar als lli-
bres.
Aquesta edició del Pallassò-

drom va començar aquest dilluns
amb la cursa de pallassos i pallas-
ses en memòria del desaparegut
Joan Busquets i posteriorment
amb la gala inauguralUala! desti-
nada als més petits de la casa.c

Cartell del concert de l’AMTUna foto del Carxe present a la mostra

C U L T U R A

La sisena edició del
festival Pallassòdrom
ofereix quatre
espectacles per a
públic adult i familiar

ARXIUMUSEU DE LA VIDA RURAL

Vila-seca,ciutatdepallassos
P I S T E S

El català delCarxe, al
Museude laVidaRural

Noudisc de l’Associació
deMúsics deTarragona


