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Divendres, 1

Història. Exposició 1911. Sobre-
viure a la tempesta.
Centre de Lectura. Major, 15. Reus
(fins al 2 de juny).

Fotografia. Exposició de fotogra-
fies en motiu del 60è aniversari
del Motor Club Vendrell.
Centre Cívic l’Estació. Jaume Carner,
1. El Vendrell (fins al 15 de juny).

Pintura. Exposició commemorati-
va del 40è aniversari del Saló de
Maig.
Galeria d’Art Anquin’s. Dr. Vilaseca,
9-11. Reus (fins al 15 de juny).

Arts gràfiques. Exposició Alfonso
Zapico, l’art de la narració gràfi-
ca. Inclou un taller de novel·la grà-
fica.
Biblioteca Pública Terra Baixa. Major,
18. El Vendrell (9h).

Circ. Grimègies, de Tortell Poltro-
na.
Teatre Metropol. Rambla Nova, 46.
Tarragona (21.30 h).

Pop-rock. Concert de Nats.
La Vaqueria. Rebolledo, 11. Tarrago-
na (22.30 h).

Dissabte, 2

Comerç. Mercat d’intercanvi, orga-
nitzat per l’Ajuntament
Rambla Nova, 68. Tarragona (a partir
de les 10 h).

Còmic. Yes we camp! Trazos para
una (r)evolución . Quaranta au-
tors donen la seva visió del 15-M
en aquest còmic que es presenta
amb una conversa oberta amb el
dibuixant i coordinador del llibre,
Tomeu Pinya.
Biblioteca Pública. Fortuny, 30. Tarra-
gona (11.30 h).

Commemoració. Recull visual de
la història de la Unió Anelles de la
Flama, que celebra el 40è aniver-
sari.
Carrer de la Cort i Plaça del Blat. Valls
(18 h).

Pintura. Exposició Uno y otro, de
Juan Hernández i Ramón Faci.
Sala d’exposicions municipal Benvin-
gut Socias. Conflent, 82 bis. El
Vendrell (fins al 24 de juny).

Teatre. Els dolents (Shakespea-
re’s villains), de Steven Berkoff.
Teatre Bartrina. Plaça del Teatre, 1.
Reus (21h).

Fotografia. Exposició Jacques
Henri Lartigue (1894-1986) .
Caixa Forum. Cristòfor Colom, 4.
Tarragona (fins al 19 d’agost).

Jazz. Llibert Fortuny & Manel
Camp Trio & Orquestra Camera
Musicae.
Teatre Fortuny. Plaça Prim, 4. Reus
(21 h).

Diumenge, 3

Familiar. Festa de la bicicleta.
Des de la plaça Alcalde Romeu.
Calafell (9.30h).

Història. Visita guiada a l’exposi-
ció Pirates a la Mediterrània .
Tinglado nº4. Passeig del Gremi de
Marejants. Tarragona (12 h).

Pop. Concert de Xevi Pigem, que
presenta el seu disc Defectos Per-
sonales, en el marc del festival Mi-
nipop. Passeig de les Palmeres. Tarra-
gona (12 h).

J. GIRIBETS
Móra d’Ebre

L
a fira Litterarum co-
mença avui a Móra
d’Ebre ambun objec-
tiumolt clar: augmen-
tar la participació ciu-

tadana. Per aconseguir-ho, en-
guany “hem fet un important salt
de qualitat, portantmés noms co-
neguts que mai i fent una tipolo-
gia d’espectacles notables i equili-
brats perquè tothom en pugui
gaudir”, explica el director de la
fira, Albert Pujol.
El Litterarum està concebut

com una fira on es presenten es-
pectacles que tenen coma base la
literatura en català. “Barrejar lite-
ratura i arts escèniques fa que la
gent trobi espectacles diferents i
sorprenents”, diu Pujol. Malgrat
la retallada en el pressupost d’un
15% respecte a l’edició anterior,
“l’Ajuntament i la Diputació han
fet molta feina per tenir una pro-
gramació encertada”.
Així doncs es portaran a esce-

na escriptors ebrencs o d’altres
com J.V. Foix, Joan Salvat Pa-
passeit o JosepMaria de Sagarra,
aquest últim a càrrec de Rosa
Maria Sardà, un dels plats forts.
L’organització espera que la

qualitat dels espectacles serveixi
de ganxo per atreure més visi-
tants que mai i superar de llarg

els 3.000 assistents. També s’ha
pensat en que el poble en surti be-
neficiat, per això “hem augmen-
tat els espectacles gratuïts al car-
rer i així fomentar comerços i res-
tauració”, assegura el director, i
s’ha proposat als bars la creació
d’una tapa especial per ser degus-
tada durant la fira.

El públic és només una part, ja
que Litterarum serveix per do-
nar servei a professionals i pro-
gramadors per a futures contrac-
tacions dels espectacles que veu-
ran aquí.
Enguany, comenta el director,

“es tanca un cicle”. La fira com-
pleix cinc anys i es fa balanç.

“S’ha consolidat com un projecte
de país i hem aconseguit posar
els fonaments sòlids d’un esdeve-
niment del qual tothom en parla
molt bé”. Litterarum queda arro-
donit, un anymés amb la Fira del
Llibre Ebrenc, que també se cele-
bra aquest cap de setmana al mu-
nicipi.c

La Cia. Passabarret va néixer l’any 1995 a Valls
ARXIU

JÚLIA GIRIBETS
Valls

F
a molts anys que tre-
ballem en la divulga-
ció del circ a la pro-
víncia de Tarragona.
Quan vam començar

érem molt pocs i ara som una
companyia real. Necessitàvem
crear alguna cosa que aglutinés
aquesta realitat en un sol espai.
D’aquí neix la Circoteca”.
Així resumeix el portaveu de

la companyia Passabarret, David

Sancho, el nou projecte que te-
nen en ment. Es tracta del pri-
mer centre de creació d’especta-
cles de circ de les comarques de
Tarragona, que obrirà portes el
proper mes d’octubre a Valls i
que portarà el nom de La Circo-
teca de Cia. Passabarret.
Aquest espai s’ubicarà a la car-

retera d’Alcover, al costat de la
plaça del Portal Nou i el local de
la Colla Vella de Valls però enca-
ra s’hi han de fer les obres. “De
moment hi ha una porta vella i
quatre parets”, comenta Sancho,

que en uns mesos han d’estar
convertides en amplis vestuaris,
una sala polivalent per fer acro-
bàcies aèries i de terra..., tot el
necessari per provar, equivocar-
se, caure, aixecar-se i trobar els
ingredients perfectes per crear
un bon espectacle de circ.
L’edifici, que comptarà amb

prop de 300 metres quadrats,
també acollirà les oficines de la
companyia. “L’espai ha d’estar
en òptimes condicions perquè
tothom s’hi pugui trobar còmo-
de”, reitera David Sancho. Els ar-

tistes de la companyia podran
crear números des de zero, inici-
ant el procés de producció des
de la base, i comptaran amb l’aju-
da de l’artista i gimnasta Sergiy
Sylko. “No serà una escola, sinó
un lloc d’assaig i de creació d’es-
pectacles per poder intro-
duir-los en circuit comercial. Es-
tà pensat per la creació de llocs
de treball, per fer productes per
al mercat”, aclareix el portaveu
de la companyia.
La intenció també és treballar

a nivell formatiu per adreçar la

creació de propostes que tinguin
sortida comercial de cara a l’es-
cenari. La Circoteca assegurarà
que contínuament s’estiguin en-
gegant nous projectes, “no no-
més nostres, sinó també d’altres
artistes que poden veure en el
nostre sector una sortida profes-
sional”.
La companyia Passabarret va

néixer l’any 1995 a Valls amb la
intenció de posar en escena el
números de diversos joves artis-
tes i ajuntar-los en unmateix pri-
mer espectacle, que va serQui te
la pela? Ara, 17 anys després, el
grup fa un pas de gegant i dispo-
sa l’espai perquè espectacles
com aquell es puguin coure en
les millors condicions.c

L’espectacle Sagarra dit per Rosa Maria Sardà tindrà lloc demà a la nit al Llanterna Teatre

C U L T U R A

La companyia
Passabarret
obrirà a l’octubre
un espai per a la
creació de circ
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Valls tindràunaCircoteca
P I S T E S

L’espectacle de la literatura


