
10 LAVANGUARDIA T A R R A G O N A DIVENDRES, 27 ABRIL 2012

Divendres, 27

Teatre. Dos punkis y un destino,
de M. Samper i Ll. Garcia.
Sala Trono. Miser Sitges, 10, Tarrago-
na (21 h).

Taller.Masterclass de dansa del
ventre.
El Corte Inglés. President Companys,
7, Tarragona (18.30 h).

Rock.Mujeres.
El Cau. Trinquet Vell, 2, Tarragona
(22.30 h).

Cançó. Ricard Lozano.
Bravium. Presó, 13, Reus (21 h).

Rock. Clock.
La Vaqueria. Rebolledo, 11, Tarrago-
na (22 h).

Rock. Vadó.
Mític. Passeig Mata, 18, Reus
(23.30 h).

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

Jazz. The Beatles Jazz Project.
Auditori Pau Casals. Palfuriana, 34,
Sant Salvador-El Vendrell (20.30 h).

Pintura. Exposició de Jordi Pinto.
Galeria Anquin’s. Dr. Vila-seca, Reus
(fins al 4 de maig).

Dissabte, 28

Titelles. Divisions, amb Cia. Du-
valú.
El Magatzem. Reding, 10, Tarragona
(21.30 h).

Rock. Cuarto Oscuro y 9 Lá-
grimas.
La Vaqueria. Rebolledo, 11, Tarrago-
na (22 h).

Arqueologia. Visita guiada a la
vila romana de Centcelles.
Centcelles. Camí de Montblanc a
Tarragona, s/n, Constantí (10 h).

Reggae. Begoña Bang Matu &
The Shake It Ups.
Sala Zero. Sant Magí, 12, Tarragona
(22.30 h).

Jazz. Sin-es-Trés.
Bravium. Presó, 13, Reus (21 h).

Música. Banda de Música de
Benissanet.
La Llanterna. Miquel Rojals, 1, Mora
d’Ebre (22 h).

Jazz. Andrea Motis & Joan
Chamorro Quintet.
Auditori Pau Casals. Palfuriana, 34,
Sant Salvador-El Vendrell (22 h).

Diumenge, 29

Teatre. Pareja Abierta, amb Cia.
rodeARTE.
El Magatzem. Reding, 10, Tarragona
(20 h).

Rock. La Kozmic Band (Tribut a
Janis Joplin).
La Traviesa. Girona, 5, Torredembarra
(19.30 h).

Sardanes. Aplec Un poble, una
rotllana.
Parc de la Sínia. Calafell. (17.30 h i
20.30 h).

Artesania. Fira de la Terrissa.
Plaça del Mercat i Carrer Major. La
Galera (10 h i 16 h).

Teatre. La Passió d’Ulldecona .
Teatre Municipal. Carrer Major, 147,
Ulldecona (16.30 h).

I. ALBESA

L’actor Juan Echanove i la can-
tant mallorquina Maika Ma-
kovski són els protagonistes
de l’espectacle teatral Desapa-
recer que aquesta nit arriba al
teatre Metropol.
A partir de textos d’Edgar

Allan Poe com El corb o El gat
negre traduïts al castellà per
Julio Cortázar, el director Ca-
lixto Bieito ha creat un espec-
tacle fonamentat en el talent
d’un dels grans mestres del re-

lat curt com és aquest escrip-
tor nord-americà.
Després de l’èxit de la prime-

ra col·laboració entre Bieito i
Echanove l’any 2007, basada
en la novel·la Plataforma de
Michel Houellebecq, ara arri-
ba Desaparecer, en què al cos-
tat de la força de l’actor molts
podran descobrir una de les
noves sensacions de la música
més underground del nostre
país, Maika Makovski, que fa
unsmesos va actuar a Tarrago-
na en solitari.c

I. ALBESA

El grup de pop electrònicMen-
detz torna aquesta nit (22 h) a
la sala Zero de Tarragona per
oferir un concert del cicle Do
It Yourself programat en
col·laboració amb la revista
Mondo Sonoro.
En aquesta ocasió la forma-

ció barcelonina presentarà en
directe les cançons del seu dar-
rer disc d’estudi, Silly sympho-
nies, que va sortir al mercat a
finals de l’any passat amb un

títol que fa referència als pri-
mers curts d’animació de la
factoria Disney, unes peces ex-
perimentals que no van tenir
gaire èxit.
Després dels dos primers

discos, amb els quals s’han fet
un nom a la premsa estatal i
europea i han pogut participar
enmolts dels festival indepen-
dents de l’Estat, Mendetz se-
gueix progressant i oferint al-
gunes novetats com ara una ba-
lada titulada Laudrup, entre
d’altres rareses i curiositats.c

Luri ha estat membre de grups com Om, Cafè París, La Banda del Pantanu o l’Orquestra La Padrina
GARCIA KARMEN

ISAAC ALBESA
Reus

E
l cantautor reusenc
Fito Luri presenta
aquest dissabte a les
nou de la nit al tea-
tre Bartrina de Reus

el seu tercer treball en solitari.
En aquesta ocasió, després dels
anteriors discs Aromes (2002) i
Zootrop (2009), Luri interpreta-
rà les onze cançons de l’àlbum
Entrepans i mandarines amb un
format molt més reduït, amb no-
mes tres músics: Kandi Álvarez
(guitarra i ukelele), David Rin-
cón (percussions) i Jorge Varela
(piano), tot i que possiblement
també tocarà en algunes peces el

saxofonista tarragoní Xavier
Pié, que ha participat en l’enre-
gistrament del disc.
Amb aquest trio de músics i

una proposta molt més tendra,
suau i plena de subtileses, la in-
tenció de l’artista és posar al des-
cobert l’essència de les cançons.
“Tot i que aparentment la senzi-
llesa pugui semblar més fàcil
d’aconseguir, de vegades és molt
més complicat arribar-hi. Ens ha
costat, però finalment gràcies
també a la producció de Kandi
Álvarez, em sembla que ho hem
aconseguit”, explicava la setma-

na passada, pocs dies després
d’acabar l’enregistrament als es-
tudis de La Palma.
Les lletres, com sempre escri-

tes pel mateix cantant, parlen en
aquesta ocasió de la senzillesa
de les coses quotidianes com a
únic camí per arribar a la felici-
tat. “Amb poca cosa ho podem
aconseguir tot”, afegeix l’artista
que assegura que el títol del disc,
que en uns dies es podrà descar-
regar de forma gratuïta al seu
web (www.fitoluri.com), ja és
una demostració de senzillesa.

“Què hi ha millor que berenar
un entrepà i un parell de manda-
rines?”, explica.
Fito Luri és unmúsic força co-

negut sobretot a la capital del
Baix Camp perquè té una llarga
experiència en elmón de lamúsi-
ca, gràcies als primitius Om, un
projecte nascut fa 25 anys, o
grups posteriors com van ser Ca-
fè París, La Banda del Pantanu o
l’Orquestra la Padrina, amb la
qual ja va enregistrar un disc en
directe. Paral·lelament, Luri tam-
bé ha fet diverses músiques per

a obres de teatre i fins i tot ha fet
d’actor en un espectacle infantil
de la Cia. La Tremenda o amb la
companyia local Tebac. Ara, Lu-
ri vol donar un impuls a la seva
carrera musical, fins ara molt
vinculada a Reus i les poblacions
properes. “Jo ja en tinc prou
amb escriure les cançons, assa-
jar i enregistrar un disc, però se-
gurament els meus músics tenen
raó quan diuen que val la pena
fer un petit esforç per intentar
moure aquest projecte per tot el
país”, assegura l’intèrpret.c

Un instant de l’espectacle teatral Desaparecer

Jan Martí, del grupo Mendetz

C U L T U R A

El cantautor reusenc
interpreta aquest
dissabte al Bartrina els
temes d’‘Entrepans
i mandarines’
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Elpopelectrònic de
Mendetz, a la salaZero

Echanove iMakovski
desapareixen alMetropol


