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Divendres, 25

Ceràmica. Dones perdudes, de
Mary Gumà.
Galeria Camil·la Pérez Salvà Ceràmi-
ca. Pl. Garrofes, 4. El Vendrell (19 h).

Teatre. Parlour Song, de Jez But-
terworth.
Sala Trono. Misser Sitges, 10. Tarrago-
na (21 h).

Teatre. Luces de bohemia.
Teatre Auditori Felip Pedrell. Passeig
de Ribera, 11. Tortosa (22 h).

Fotografia. Ajuntaments de
poble.
Molí de les Tres Eres. Via Augusta, 1.
Cambrils (fins al 28 d’octubre).

Clàssica. Serenata per a cordes
de Txaikovsky.
Auditori Josep Carreras. Frederic
Mompou, 1. Vila-seca (22 h).

Fotografia. Turisme de postal.
Centre de la Imatge Mas Iglesias.
Jaume Vidal i Alcover, 6. Reus (fins al
2 de juny).

Dj. The Monguers DJ’s.
Sala Zero. Sant Magí, 12. Tarragona
(23.55 h).

Dissabte, 26

Pop rock. Abril+Final Story.
Sala Zero. Sant Magí, 12. Tarragona
(20.30 h).

Clàssica. VII Vetllades Musicals, a
càrrec dels alumnes del Conserva-
tori de Música de Tortosa.
Saló d’actes del Casal Tortosí. Pl. Sant
Joan. Tortosa (20.30 h).

Teatre. Beats, de la Cia TEBAC.
eatre Bartrina. Plaça del Teatre, 1.
Reus (21 h).

Teatre. Els dolents (Shakes-
peare’s villains), dirigida per
Ramon Simó.
Teatre Metropol. Rambla Nova, 46.
Tarragona (21.30 h).

Pop rock. Estopa presenta el seu
darrer disc, Estopa 2.0.
Tarraco Arena Plaça. Jaume I, 17-19.
Tarragona (22 h).

Teatre. Orgànic, a càrrec de la
companyia Artístik 83’.
Teatre Àngel Guimerà. Av. Sant Jordi,
9-13. El Vendrell (22 h).

Música. Fira del disc i del col·lec-
cionista.
Plaça Catalunya. Calafell (tot el dia i
fins diumenge).

Diumenge, 27

Tradició. Festa de la Farigola.
Plaça Major. Prades (10 h).

Gastronomia. Obertura de la Ruta
del Peix Blau, on es podran tastar
diverses tapes.
Restaurants de Tarragona Gastronò-
mica. Tarragona (tot el dia).

Taller. Els habitants secrets del
riu Francolí, taller d’identificació
de macroinvertebrats aquàtics.
Font de la Ceba. Montblanc (11 h).

Familiar. Juguem cantant, troba-
da de corals infantils de Catalu-
nya.
Teatre Auditori Felip Pedrell. Passeig
de Ribera, 11. Tortosa (17 h).

Jazz. Cicle Auditoris en Jazz.
CX Auditori Tarragona. Pere Martell,
2. Tarragona (19 h).

J. GIRIBETS

L’asimetria i les corbes del mo-
dernisme, i l’ordre i la serenitat
del noucentisme protagonitzen
dos llibres que acaba d’editar el
Servei de Cultura de la Diputa-
ció de Tarragona. Es tracta de
dos estudis rigorosos i il·lustrats
sobre el ric patrimoni arquitec-
tònic modernista i noucentista
que hi ha al llarg de les comar-
ques tarragonines. De la mà de

l’historiador Albert Arnavat i de
la periodista i escriptora Tate
Cabré, els dos volums recorren
les deu comarques de la demar-
cació i s’hi detallen obres emble-
màtiques com el Teatre Metro-
pol de Tarragona, de Jujol; la
Vil·la Pau Casals al Vendrell, de
Puig Gairalt; o la Biblioteca Po-
pular de Valls, de Planas Calvet.
Els llibres compten amb pròlegs
de Joan Bassegoda i Daniel Gi-
ralt-Miracle.c

J. GIRIBETS

La fragilitat de la vida, la lleuge-
resa del temps, una època desa-
pareguda, la burgesia del segle
passat, la ràpida transformació
de la societat... tot plegat reco-
llit en 230 imatges. És l’exposi-
ció Un món flotant, fotografies
de Jacques Henri Lartigue
(1894-1986), que acull el Caixa-
Fòrum de Tarragona fins al 19
d’agost i que fa un recorregut

per les diverses etapes que Lar-
tigue va retratar al llarg de la se-
va vida, en la qual el món passa
de llarg i els costums canvien rà-
pidament a través de les fotogra-
fies, malgrat que la seva prime-
ra passió va ser la pintura.
Totes les imatges procedei-

xen de la fundació Lartigue de
París, entitat que vetlla per la
conservació i divulgació delma-
terial que el fotògraf va donar a
França fa més de 30 anys.c

Un assaig de la coreografia humana de l’espectacle ‘Oannes’, que s’estrenarà aquest proper dilluns al parc Aquopolis de La Pineda
ARXIU

JÚLIA GIRIBETS
La Pineda

S
empre s’ha dit que els
dofins són animals in-
tel·ligents, però ara
han demostrat que, a
més, la seva destresa

els permet desenvolupar els mo-
viments tot seguint una coreogra-
fia ambhumans i al so de lamúsi-
ca en directe. Tres mons junts al
compàs d’una mateixa idea. I és
que els ballarins Alfredo Bravo i
Arantxa Sagardoy, capitans de la
companyia de dansa PlanB, estre-
nen aquest proper dilluns un es-
pectacle nocturn amb aquests
mamífers.

Es tracta del muntatge Oannes
–nom mitològic d’un semidéu
meitat peix meitat humà– que es
podrà veure cada dilluns i dissab-
te al parc aquàtic de La Pineda
Aquopolis. “No veureu ballarins
que ballen i dofins saltant cadas-
cú per la seva banda”, aclareix Sa-
gardoy, sinó que el muntatge s’ha
concebut comun espectacle inte-
gral en què els seus elements, hu-
mans i animals, formen part d’un
tot comú.
Per aconseguir aquesta origi-

nal barreja, el secret són les ho-
res d’assaig, “treballar de valent
perquè tot quedi integrat”.Movi-
ment dels ballarins, moviment
dels dofins i compàsmusical, tres

eixos sincronitzats perquè el re-
sultat d’aquest còctel sigui únic
“i molt potent, perquè no només
serveix per mostrar l’espectacle
sinó que és una gran oportunitat
per acostar la dansa a públic que
habitualment no pagaria per veu-
re-la, ja que vénen a veure el delfi-
nari”, explica la coreògrafa.

Pel món humà participen vuit
ballarins (entre ells Sagardoy i
Bravo) i quatre músics que inter-
pretan música de pel·lícules com
Cinema Paradiso oLa llista de Sc-
hindler, i pelmón aquàtic interve-
nen sis virtuosos dofins que tam-
bé han assajat per a l’ocasió.
L’espectacle ha intentat explo-

rar prèviament mil i una formes
de poder tocar el cor del públic a
través de les emocions, amb una
premisa ambiciosa però simple:
d’una banda, la tasca de coordi-
nar tres mons aparentment dis-
pars en unmateix espai, però per
l’altra, crear un espectacle de dan-
sa integral, envoltat de la màgia
de la nit, que no entén de cultu-
res ni d’idiomes, destinat als
autòctons i al turisme, en què la
mú0sica, els moviments del cos i
les habilitats animals serveixen
de llenguatge universal per a tots
els públics.c

Fotografies que il·lustren les cobertes dels dos llibres

‘La meva cosina Bichonnade’ (París, 1905), de Lartigue

C U L T U R A

La companyia Plan B
estrena a Aquopolis
un espectacle
de dansa en el qual
participen sis dofins

ARXIU

J. H. LARTIGUE / MINISTÈRE DE LA CULTURE DE FRANCE / AAJHL

Ballarins idofins

P I S T E S

Unmónefímer

Un tresor patrimonial


