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Divendres. 30

Rock. Ruidoblanco.
Sala El Cau. Trinquet Vell, 2, Tarrago-
na (22 h).

Ska. The Kluba i Ebri Kinght.
Sala Zero. Sant Magí, 12, Tarragona
(21.30 h).

Pop-Rock. Elêctric Gozarela.
La Vaqueria. Rebolledo, 11, Tarrago-
na (22 h).

Musical familiar. Érase una vez.
Teatre Auditori. Advocat Gallego, 2,
Salou (20 h).

Jazz. Cornelius Trio.
Biblioteca Terra Baixa. Major, 18, el
Vendrell (20.30 h).

Música. Missa de Glòria, de Giaco-
mo Puccini.
Auditori Josep Carreras. Frederic
Monpou, s/n, Vila-seca (22 h).

Teatre. Espais buits i altres relats
escènics.
Teatre Àngel Guimerà. Sant Jordi,
9-13, el Vendrell (22 h).

Exposició. Luc de Foe by CHP, de
Luc de Foe.
Sala Àgora. Plaça Ajuntament, 4,
Cambrils (fins a l’11 de maig).

Exposició. Gabriel Ferrater. Gosa
poder. Centre de Lectura. Major, 15,
Reus (fins al 7 d’abril).

Dissabte. 31

Rock. Poet in Process.
La Vaqueria. Rebolledo, 11, Tarrago-
na (22 h).

Rock. Tribut a Kiss i a Mötley
Crue.
Sala Zero. Sant Magí, 12, Tarragona
(21 h).

Teatre. Víctimes, de Ricard Ferré.
Teatre Principal. Jaume Huguet, 10,
Valls (22 h).

Teatre. La Passió de Reus, amb
Llops Teatre.
Teatre Fortuny. Plaça Prim, 4, (21.30
h).

Jazz. James Pearson Trio.
Auditori Pau Casals. Palfuriana , 34,
San Salvador-el Vendrell (22 h).

Fotografies. Orogènesi, de Joan
Fontcuberta.
Casa Canals. Granada, 11, Tarragona
(fins al 6 de maig).

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

Diumenge 1

Teatre. Reugenio amb Con todos
mis respetos.
Teatre Metropol. Rambla Nova, 46,
Tarragona (18.30 h).

Música. Festival Solidari 800.000
Xafades.
Casa de Cultura. Tortosa, 1, La Sénia
(17.30 h).

Teatre. La Passió d’Ulldecona .
Teatre Municipal. Major, 147, Ullde-
cona (16.30 h).

Contes. Petits contes per a orelles
curioses.
Escola de Lletres. Sant Llorenç, 3,
Tarragona (11.30 h).

I. ALBESA

El Cor Ciutat de Tarragona i
l’Orquestra de Cambra de Vila-
seca, amb el tenor Gabriel Blan-
co i el baríton Jordi Ricard, in-
terpretaran aquesta nit (21 h.)
al CX Auditori de Tarragona la
Missa de Glòria de Puccini.
Sota la direcció de Fernando

Marina i Josep Prats, aquests
dos conjunts oferiran un con-
cert al voltant de l’obra queGia-
como Puccini va compondre
quan només tenia 22 anys. Es

tracta d’una peça fresca, ben
instrumentada i amb clares in-
fluències de Verdi, on demos-
tra una capacitat melòdica bel-
cantista que el distingirà en to-
ta la seva obra. L’acompanyarà
una obra d’un contemporani
seu; es tracta de la Introducció i
allegro per a quartet i orquestra
de corda d’Eduard Elgar. Es
tracta d’una obra brillant i de
gran dificultat tècnica en la
qual l’autor britànic vol recupe-
rar l’esperit barroc dels concer-
to grosso.c

I. ALBESA

L’actorToni Albà ha tornat a es-
collir la ciutat de Reus per pre-
sentar el seu nou espectacle,Bu-
fonant, que es podrà veure avui
i demà a les nou de la nit i diu-
menge a les sis de la tarda al Bra-
vium, un teatre habitual per l’ac-
tor de Vilanova i la Geltrú on ja
ha presentat part de les seves
darreres creacions, ja sigui com
a protagonista o com a director.
En aquesta ocasió, Toni Albà

ens ofereix un viatge sorpre-
nent al fons de la creació tea-
tral. A Bufonant els especta-
dors, voluntàriament, seran in-
citats, convidats, induïts amani-
pular l’actor. Serà el públic el
que lliurement escollirà els per-
sonatges que Toni Albà ha d’in-
terpretar durant l’obra. L’espec-
tador decidirà què passa i com
passa i dictarà quin és l’argu-
ment, el guió i fins i tot el text
que l’actor creador ha d’inter-
pretar.c

Salvador Balcells, llibreter i escriptor nascut a l’Espluga de Francolí però resident a Barcelona
KIM MANRESA

ISAAC ALBESA
Tarragona

E
l sotsinspector Emili
Espinosa va néixer
fa set anys per prota-
gonitzar La taca ne-
gra (Meteora), una

novel·la policíaca ambientada en-
tre Salou i Rússia que tractava del
tràfic de dones. El protagonista
era un exguàrdia civil d’origen va-
lencià que uns anys abans havia
ingressat als Mossos d’Esquadra,
s’havia casat amb una tortosina,
la Cinta, i tenia dues filles que
simpatitzaven amb els movi-
ments independentistes i antisis-
tema i que li havien portat més
d’un mal de cap.
Tres anys més tard i després

d’una bona acollida d’aquest per-
sonatge, Salvador Balcells, llibre-
ter i escriptor nascut a l’Espluga
de Francolí (1946) però resident
a Barcelona des de fa més de 40
anys, va decidir donar continuï-
tat a aquest personatge i iniciar
una sèrie, com és habitual en
aquest gènere literari. El vi fa
sang situava l’acció de nou a Tar-
ragona i hi tenia un protagonis-
me especial la facultat d’Enologia
de la URV.
Elsmateixos protagonistes tor-

nen ara, dos anys després, amb la
novel·laDur de pair, editada tam-
bé per Meteora Edicions i que
s’ha convertit, segons ell mateix
reconeix, en el cas més torbador
dels que ha hagut de tractar fins
ara. En aquesta ocasió la trama
parteix de la desaparició de la
Laia, una noia de 17 anys, filla
d’un important empresari tarra-
goní i president de la Patronal, un
home que, de forma misteriosa,

esmanté totalment fred davant la
desesperació que pateix la mare.
Amés, a la trama se li afegeix que
els superiors del sotsinspector Es-
pinosa li demanen que el cas el
tracti amb màxima discreció. De
nou en aquesta novel·la conviuen
diferents situacions dramàtiques.
Amés del tema principal, trobem
de nou el tràfic de drogues i al-
guns problemes que sorgeixen de
la vida privada de les dues filles
del sotsinspector.
A l’autor, que assegura que ja

està treballant en una quarta part
de la sèrie, li agrada que els lli-
bres siguin el màxim d’actuals

possibles. Per aquest motiu hi ha
afegit un tema malauradament
tan actual com son els abusos se-
xuals a menors, la crisi econòmi-
ca i la discriminació laboral que
pateixen les dones. “Sempre
m’ha agradat que tot sigui el més

versemblant possible i en aquests
moments no podem obviar la cri-
si econòmica que pateixen els tre-
balladors d’una de les empreses
del pare de la protagonista, que
convoquen una vaga”, explica
l’autor, que sempre s’ha sentit
molt còmode situant l’acció a les
nostres comarques. “Tarragona,
Reus, Salou o Cambrils són les
ciutats on em vaig fer gran i tot i
que resideixo des de fa molts
anys a Barcelona, acostumo a ve-
nir-hi regularment. Les conec i
m’hi trobomolt a gust. Només les
deixaria en cas d’un trasllat del
sotsinspector”, afegeix.c

El Cor Ciutat de Tarragona

L’actor Toni Albà presenta nou espectacle a Reus

C U L T U R A

Salvador Balcells
edita el tercer llibre
protagonitzat per
aquest mosso valencià
que viu a Tarragona
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Tornael sotsinspectorEspinosa
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ToniAlbàpresenta
‘Bufonant’ al Bravium

‘Missa deGlòria’ ambel
CorCiutat deTarragona


