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Divendres. 9

Cinema. Festival de Curts.
Teatre Bartrina. Plaça Teatre, 1, Reus
(21 h).

Rock. Nando Caballero i l’Orques-
tra del Llanero.
Sala El Cau. Trinquet Vell, 2, Tarrago-
na (22.00 h).

Música. Antologia de la Sarsuela.
Bravium Teatre. Presó, 13, Reus
(18.30 h).

Fotografia. Orogènesi, de Joan
Foncoberta.
Casa Canals. D’en Granada, 11, Tarra-
gona (fins al 6 de maig).

Exposició. En trànsit líquid, d’Es-
ter Fabregat.
Museu Art Modern. Santa Anna, 8,
Tarragona (fins al 22 d’abril).

Exposició. Experiències amb Dalí.
CX Auditori Taragona, Pere Martell, 5,
Tarragona (fins al 29 d’abril).

Exposició. Santiago Rusiñol. La
campanya de Poblet de 1889.
Museu de la Vida Rural. Ctra. de
Montblanc, 35, l’Espluga de Francolí
(fins al 22 de maig).

Exposició. Raimundus, christianus
arabicus.
Monestir de Santes Creus. Aiguamúr-
cia. (fins al 27 de maig).

Dissabte. 10

Teatre. Hamlet? Això ho pague
jo.
Sala Trono. Miser Sitges, 10, Tarrago-
na (18.30 h).

Música.Mezrab Ensemble.
Auditori Caixa Foum. Colom, 2, Tarra-
gona (20.00 h).

Jazz. Cabiscol Jazz Quartet.
Bluegrass La Traviesa. Girona, 5,
Torredembarra (19.30 h).

Màgia. Tierra trágame, amb Cia.
Roi Borrallas.
El Magatzem. Fortuny, 23, Tarragona
(22.30 h)

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

Fotografies. Turisme de postal, de
Raimon Miserachs.
Museu d’Alcover. Costela, 1-3,
Alcover (fins al 18 de març).

Diumenge 11

Música. Cor Todos Unidos de
Japón.
Auditori Pau Casals. Av. de Palfuria-
na, 52, el Vendrell (12.00 h).

Titelles. La guerra de Troia + 5.
Auditori Caixa Fòrum. Colom, 2,
Tarragona (18 h).

Música. Jabier Muguruza.
Sala Trono. Miser Sitges, 10, Tarrago-
na (19 h).

Blues. Los serruchos.
Bluegrassa La Traviesa. Girona, 5,
Torredembarra (19.30 h).

Música. Isabel Hernández.
Bravium Teatre. Presó, 13, Reus
(18.00 h)

Música. Òpera, sarsuela i home-
natge a Schumann.
Auditori CX Tarragona. Pere Martell,
2, Tarragona (19 h).

I.ALBESA

L’Hospitalet de l’Infant acollirà
aquest dissabte la jornada cen-
tral de la primera edició del
Twinpalm, la proposta hivernal
germana del Palmfest, el festi-
val de pop-rock independent
per excel·lència a la Costa Dau-
rada que enguany se celebrarà
del 26 al 29 de juliol.
En aquesta primera edició

del Twinpalmel el principal
atractiu serà escoltar les noves

cançons del grup andalús Sr.
Chinarro, que formen part del
disc ¡Menos samba!, que acaba
d’editar-se. A partir de les cinc
de la tarda i amb un preu de 18
euros, també es podrà escoltar
la música del grup greco-barce-
loní Evripidis and his Tragedi-
es, els tarragonins Don Simón y
Telefunken, l’home orquestra
Caustic Roll Dave i el cantautor
Espaldamaceta. Una sessió de
dj’s i una taula rodona comple-
ten l’oferta del festival.c

I. ALBESA

La programació del Cicle
Anima’t ofereix aquesta nit
(22,30 h) a la sala Zero la possi-
bilitat de descobrir al públic de
Tarragona una de les darreres
propostes del noupop fet aCata-
lunya i en català.
Es tracta del grup d’Osona La

Iaia, una formació que l’any
2010 va guanyar el concurs de
maquetes Sona 9 i que a finals
de l’any passat van editar el seu

primer disc, Les ratlles del ba-
nyador (Música Global, 2011).
Aquest trio està liderat pel com-
positor, guitarrista i veu princi-
pal Ernest Crusats, i es comple-
ta amb Jordi Casadesús i Jordi
Torrents. Sobre l’escenari La Ia-
ia ofereix un so fresc, divertit i
directe que ha obtingutmolt bo-
na acceptació per part del pú-
blic i de la premsa especialitza-
da. De fet, la revista Enderrock
els va otorgar el premi a la ban-
da revelació del 2011.c

Juan Echanove i la cantant Maika Makovski protagonitzaran al Metropol l’obra Desaparecer
ARXIU

ISAAC ALBESA
Tarragona

E
l Teatre Metropol
axecarà el teló a fi-
nals d’aquest mes de
març en l’any de la
celebració de la capi-

talitat cultural catalana a Tarra-
gona. El retard en l’aprovació del
pressupost municipal, segons la
regidora de Cultura Carme Cres-
po, ha estat la causa per entendre
l’endarreriment en l’inici de la
programació 2012 respecte anys
anteriors.
Com sempre, la programació

del Metropol ofereix espectacles
per a gustos ben diversos, combi-
nant clàssics del teatre, amb

obres mésmodernes i arriscades,
música, dansa i espectacles fami-
liars. En aquesta ocasió destaca
la presència de Juan Echanove
(27/4) coma protagonista deDes-
aparecer, una obra dirigida per
Calixto Bieito a partir de textos
d’Edgar Allan Poe i que també
compta amb la cantant Maika
Makovski. Abans passarà perTar-
ragona l’obra Qui té por de Virgi-
nia Wolf?, d’Edward Albee
(23/3), amb Emma Vilarasau i
Pere Arquillué com a protagonis-
tes; també es podrà veure l’actua-
ció de Lluís Soler, a Luces de Bo-

hemia, de Ramón del Valle-In-
clán, una obra publicada el 1924 i
convertida en un clàssic de la dra-
matúrgia espanyola.
En clau més distesa, la tempo-

rada de primavera oferirà les ac-
tuacions de L’any que ve serà mi-
llor (20/4), una producció de la
salaVillaroel amb les actriusMar-
ta Buchaca, Carol López, Mercè
Sarrias i Victòria Szpunberg.
L’humor estarà present amb el
monòleg Con todos mis respetos
de Reugenio (1/4), en el qual
Gerard Jofré homenatjarà al seu
pare –l’humorista Eugenio– una

dècada després de la seva mort.
En quant a la dansa, torna la

Companyia Plan B dirigida per
Arantxa Sagardoy i Alfredo Bra-
vo amb l’espectacle Les criatures
de Prometeu (25/3), que ja es va
estrenar al seu dia al Camp de
Mart.
La música la portarà el violon-

cel·lista Lluís Claret i el grup Vio-
loncel·listes de BCN que oferiran
un concert (2/5) a favor de la
pel·lícula Sonata para violonche-
lo, una drama sobre la fibromiàl-
gia que dirigirà la tarragonina
Anna Bofarull. També el cantant

local Paco Enlaluna presentarà el
8 de juny les cançons del seu ter-
cer disc; una setmana abans, Tor-
tell Poltrona acostarà el circ amb
l’espectacle Grimègies.
Amb certa expectació s’espera

l’estrena de l’obra Tarragona-
Reus. La lluita per les ones, una co-
mèdia musical amb la relació en-
tre Tarragona i Reus de rerefons.
Es tracta d’una obra de Jordi
Roig, amb direcció d’Oriol Grau i
la música en directe de la Big
Band de l’Estudi de Música i la
participació de 16 artistes de dife-
rents companyies de la ciutat.c

El músic Antonio Luque, alma màter del grup Sr. Chinarro

Els integrants del grup d’Osona La Iaia

C U L T U R A

Juan Echanove,
Emma Vilarasau,
Lluís Soler i Lluís
Claret, a la nova
temporada del teatre

LUIS DIAZ

ARXIU

TornaelMetropol
P I S T E S

ElpopdeLa Iaia arriba a la
salaZerodeTarragona

Sr. Chinarro, estrella del
primerTwinpalm


