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Divendres, 15

Clàssica. Concert dels alumnes de
l’escola Músics.

Músics Vendrell. Muralla, 22.

El Vendrell (18.30 h).

Rock-folk. Concert de Sal 150,
banda nascuda a Tarragona.
La Vaqueria. Rebolledo, 11. Tarrago-
na (22.30 h).

Dibuix. Exposició dels dibuixos
sobre educació viària fets pels
alumnes de tercer i sisè de primà-
ria de diverses escoles.
Vestíbul del TAS. Advocat Gallego, 2.
Salou (fins al 18 de juny).

Cultura popular. Exposició Accele-
ració Bouhaus (1912-2012) .
Gran Capità, 38-40. Amposta (fins a
l’1 de juliol).

Decoració. Reutilitzar creant, a
càrrec dels alumnes del Taller
d’Ocupació de Mas Carandell.
Sala dels antics rentadors del Casal
de Dones. Pl. de la Patacada, 9. Reus
(fins al 28 de juny).

Història. Exposició de ràdios anti-
gues.
Sala Lluís Icart de l’Ajuntament. Camí
de l’Era. Torredembarra (fins al 16 de
juny).

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

Dissabte, 16

Tradició. XIV Trobada de gegants.
Plaça del Portal Nou. Valls (18 h).

Tradició. 15a Mostra de Balls de
Diables Centenaris.
Plaça Nova. El Vendrell (a partir de
les 18 h).

Poesia. Paraules i formes III,
recital de poesia i exposició d’es-
cultures.
Casa Castellarnau. Cavallers, 12.
Tarragona (19 h).

Clàssica. Cicle +Músiques: Joan
Isaac, presenta Piano, piano.
Auditori Pau Casals. Av. Palfuriana,
52. El Vendrell (22 h).

Pop-folk. Concert dels tarragonins
Lecirke.
El Magatzem. Fortuny, 23. Tarragona
(22.30 h).

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

Diumenge, 17

Fotografia. Darrer dia per visitar
l’exposició Fotoperiodisme. Imat-
ges 2011.
Biblioteca Xavier Amorós. Escorxador,
1. Reus (a partir de les 10 h)

Clàssica. Concert de joves intèr-
prets de l’EMMPAC.
Escola Municipal de Música Pau Ca-
sals. Passatge del Tívoli, 3-7. El
Vendrell (12 h).

Cinema. Cloenda oficial de la 5a
edició del Festival Internacional de
Cinema en Català. Teatre del Casino
Municipal. Roda de Berà. (19 h).

Pop. Concert de Oscárboles i
Noumen, en el marc de la progra-
mació estable de la D.O. Tarrago-
na. El Cau. Trinquet Vell, 2. Tarragona
(22 h).

J. GIRIBETS

Avui comença a Tarragona la
tercera edició del Muda’t, la
mostra de dansa i música tradi-
cional en la qual les entitats de
la ciutat dedicades a la cultura
popular exhibeixen, durant el
cap de setmana, el seu talent i es
donen a conèixermés a la ciuta-
dania.
La mostra arrenca avui a les

19 hores a la plaça de la Mitja
Lluna amb un assaig obert de
l’Esbart Dansaire de Tarragona

en el qual el públic hi pot partici-
par aprenent danses senzilles.
Demà les entitats participants
obren els seus locals per apro-
par a tothom les parts més des-
conegudes i curioses de la dan-
sa i música popular amb breus
explicacions i diumenge és el
torn dels més petits, amb una
trobada infantil al Moll de Cos-
ta. Com a novetat, aquest any
s’incorpora a la mostra l’Asso-
ciació de Balls a Plaça, un
col·lectiu de músics de les co-
marques tarragonines.c

J. GIRIBETS

Famés d’una setmana que el te-
atre Fortuny de Reus va penjar
el cartell d’entrades exhauri-
des pel recital líric que oferiran
demà Montserrat Caballé i la
seva filla, Montserrat Martí.
La ciutat viu amb expectació

aquesta cita amb l’òpera, ja que
significa molt més que una ac-
tuació de la diva i la seva filla:
per una banda, se celebren els
50 anys del debut operístic de
Caballé al Gran Teatre del Li-
ceu, i per l’altra es commemora

el 130è aniversari de l’obertura
de portes del Teatre Fortuny.
Des del Centre d’Arts Escèni-

ques de Reus (CAER) es volia
buscar una actuació rellevant
per celebrar l’aniversari del tea-
tre i la cantant lírica ha estat el
millor reclam, ja que hi ha actu-
at en més d’una ocasió i hi té
un vincle especial. L’esperat
concert serà demà a les 21 ho-
res i s’interpretaran obres de
Rossini, Donizetti, Gounod,
Offenbach, Massenet, Délibes,
Puccini, Bizet, Toldrà, Grana-
dos i Pahissa.c

Orión Picó és una jove promesa de la dansa clàssica
ARXIU

JÚLIA GIRIBETS
Tarragona

Q
uan ni tan sols sabia
caminar admirava la
seva mare, ballarina,
quan la veia dansar.
Ara, amb quinze

anys, és la seva mare qui l’admi-
ra a ell. La seva projecció és enor-
me, segons avalen concursos i
conservatoris d’arreu d’Europa i
es prepara per fer el gran salt en
el món de la dansa.
El jove Orión Picó, de Tarrago-

na, va començar a ballar com a
hobby. El fet que la seva mare
tingués una escola de dansa, l’es-
cola Artemis Tarragona, el feia
estar moltes hores amb ella i es
va empapar de ballet des de ben
petit, gairebé sense voler. “Em
passava les tardes allà i la meva
mare em va proposar que provés
de fer una classe i que si no
m’agradava ho deixés”, explica
Picó. El hobby va començar dos
dies a la setmana i va anar in
crescendo, fins que fa cinc anys
es va convertir en el seu mode
de vida i ara hi dedica unes cinc
hores diàries, sense oblidar els
seus estudis, que els cursa a dis-
tància. “El primer per ami és ba-
llar”, assegura.
Els seus quinze anys es trans-

formen en un home madur i
molt més gran quan es posa seri-
ós parlant de la dansa. “Vull fer
gaudir el públic que ha fet un es-
forç per venir a veure’m, no no-
més vull omplir teatres, sinó om-
plir cada espectador com a perso-
na”, diu. S’acaba de treure el tí-
tol de grau professional de dansa
i ara ja s’hi pot dedicar. Té aspi-
racions de ser una primera figu-

ra del ballet clàssic, “tinc possibi-
litats si segueixo treballant com
fins ara” tot i que assegura que
haurà de fer molts sacrificis per-
sonals que està disposat a assu-
mir. De fet, el panorama li és fa-
vorable: ha quedatmolt ben posi-
cionat en concursos de França i
Alemanya, ha guanyat medalles
d’or a nivell europeu, ha quedat
primer en concursos d’arreu de
l’Estat i té infinitat de beques
per tot Europa.
Fa pocs dies el van convidar a

Niça a actuar com a solista, amb
una esgotadora coreografia que
va agradar molt al públic fins a
posar-lo dempeus. “Em van de-
manar un bis i tot, i malgrat que

estava rebentat el vaig fer amb
molt de gust”. Aquest cap de set-
mana viatja cap a Madrid on ba-
llarà al Teatro de la Villa, en una
gala on participen guanyadors
de concursos de tota Espanya.
Els seus plans de futur passen
per seguir formant-se i acabar
en alguna companyia. “Tinc de-
voció pels ballets russos i angle-
sos”, afirma. Mirant enrere, l’es-
forç li val la pena. Però un noi
tan jove, té molta més perspecti-
va si mira endavant, i tot i que la
carrera d’un ballarí no dura tota
la vida, té el futur als seus peus.c

Imatge de la trobada d'esbarts infantils de la darrera edició

Montserrat Caballé canta demà a Reus amb la seva filla

C U L T U R A

Amb 15 anys,
el ballarí tarragoní
Orion Picó
ha posat dempeus
el teatre de Niça
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Celebració lírica al Fortuny

Muda’t, l’aparador
de la cultura popular


