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L’obra ‘Alarma
nuclear!’ es
representarà
divendres

OCI

■ Alarma nuclear! Un drama
familiar és l’espectacle de Com-
media dell’Arte que es podrà
veure aquest divendres a par-
tir de les 22.30 h al jardí de la
Casa Rull. Es tracta d’una obra
representada per la compa-
nyia de teatre La Palpebra.
Ambientada a Venècia, la fun-
ció relata la història de dues
famílies que, després de molts
anys de rivalitat, es reconci-
lien concertant matrimoni
entre els seus fills. Però la ce-
lebració d’aquest casament
correrà perill per un accident
inesperat, una carta misteri-
osa, l’arribada d’un foraster i
uns criats que enreden la tro-
ca. L’entrada a la representa-
ció serà gratuïta.

L’obra està inclosa dins la
programació que aquest es-
tiu el jardí de la Casa Rull ofe-
reix els divendres i dissabtes
a la nit. El divendres 18 de ju-
liol hi haurà una nit de gospel
amb The Gourmets, un grup
vocal que aposta pel plaer de
la bona música des del gust de
les composicions més senzi-
lles fins als sabors de les més
laborioses. El dissabte 19 de
juliol serà el torn per Xicran-
da, un duet jove d’havaneres
i música folk, integrat pel bis-
balenc Guillem Payaró i el reu-
senc Martí Santacana, tots dos
alumnes del Conservatori su-
perior de música del Liceu, on
van descobrir la passió pel cant
català tradicional.
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Editen el catàleg de l’exposició
de caricatures de Baiges Jansà
■ L’Institut Municipal de Museu
i l’Associació d’Amics del Museu
deReushaneditatelcatàlegdel’ex-
posició ‘Josep Maria Baiges Jan-
sà, un artista polifacètic’. El vo-
lum presentarà a tot color 170 ca-
ricatures de diversos personatges
de Reus, Riudoms i altres pobla-
cions veïnes. Les caricatures van
ser realitzades per Josep M. Bai-
ges entre els anys 1952 i 1991 i s’hi
troben reflectits artísticament
–sovint amb tocs d’humor i de
vegades amb una respectuosa iro-
nia– molts homes i dones perta-
nyents a unes generacions que
han configurat el Reus actual i
que ja formen part de la història
de la nostra ciutat.

Es tracta d’una edició molt
acurada, amb un contingut ex-
cepcional, en què queden reflec-
tits els protagonistes dels ves-

sants culturals, comercial, econò-
mics i àdhuc polítics d’una èpo-
ca excepcional, en especial del
període corresponent als anys
seixanta i setanta del segle XX.

L’edició ha estat possible grà-
cies a la campanya de mecenat-
ge endegada per l’associació, la
qual està a prop d’assolir el nom-
bre mínim de persones per fer
possible la publicació d’aquest
catàleg, però encara s’admetran
nous subscriptors durant tot el
mes de juliol. Els interessats en
encarregar exemplars del catà-
leg han d’adreçar-se a la recep-
ció del Museu, per mitjà del te-
lèfon 977010660 o bé pel correu
electrònic info.museus@reus.cat.

L’exposició es va poder veure
a finals de l’any passat al Museu
de Reus del raval de Santa Anna,
una mostra que resseguia la vida

i trajectòria artística i professio-
nal de Josep Maria Baiges Jansà
(Riudoms 1924 - Reus, 1991), que
va conrear diferents disciplines
artístiques (com ara la de deco-
rador professional, pintor, cari-

caturista, compositor o cineas-
ta) fruit de la seva inquietud vi-
tal i curiositat intel·lectual.

En els plafons de l’exposició
es podien veure altres facetes ar-
tístiques de l’artista. Tot i que la

de caricaturista va ser la vessant
que va protagonitzar la mostra,
també es va deixar clar que la res-
ta d’àmbits en què es va compro-
metre vitalment tenien la matei-
xa importància.

Imatge d’arxiu de la mostra ‘Josep Maria Baiges Jansà, un artista polifacètic’. FOTO: PERE FERRÉ/DT
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DetrásdeLittleRockStarseescon-
de Jon, un chaval de sólo nueve
años que ya ha grabado un disco de
versiones de clásicos del rock. To-
caBreaking the law de Judas Priest,
Proud Mary de Creedence Clear-
waterRevival,LovemetenderdeEl-
vis Presley o Los rockeros van al in-
fierno de Barón Rojo. Este joven
músico de Barcelona es una de la
sensaciones del panorama actual,
tanto por su corta edad como por
su desparpajo sobre el escenario
–ha llegado a salir en una Harley
Davidson–. El sábado actuará en
la Sala Toman Music acompaña-
do por su banda, en la que sobre-
sale Fredy Fresquet, guitarrista
de los míticos Banzai.

A pesar de ser todavía un ni-
ño, ha decidido adoptar la músi-
ca como su medio de expresión y
su manera de divertirse, sin de-

jar de lado sus estudios. Con só-
lo dos años ya cantaba el tema
Shout it out loud de Kiss y con tres
era el estudiante más joven de la
escuela de música a la que asis-

tía. Tiene conocimientos de ba-
tería, piano, guitarra eléctrica,
canto, solfeo, armónica y clarine-
te y, además, forma parte de un
grupo de gospel.

«La música rock le hace feliz
y ser más inteligente. Sus notas
este año han sido excelentes»,
comenta su padre, David.

Antes de editar su CD de ver-
siones, titulado Mis influencias,
ya participó en un tema del ál-
bum en solitario de Fredy Fresquet
y grabó en acústico Beth de Kiss
para el disco tributo a la banda

neoyorquina Welcome To The Spa-
nish Tribute To Kiss. Su videoclip
de esta canción ha recibido más
de 8.700 visitas y fue menciona-
do por los propios Kiss en las re-
des sociales.

Little Rock Star compartirá
cartel en Reus con dos bandas tri-
buto: The Seventies, que repasa-
rá clásicos del rock; y Meinstein,
que recordará a los alemanes
Rammstein. La entrada antici-
pada cuesta 13 euros y en taqui-
lla, 17. La apertura de puertas se-
rá a las 22.30 horas.
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El músico de 9 años Little Rock Star
tocará versiones en la Sala Toman

El joven Little Rock Star, durante una reciente actuación en una sala de Barcelona. FOTO: MARIA

El joven barcelonés
actuará este sábado
junto con las bandas
The Seventies y
Meinstein (tributo
a Rammstein)

A pesar de su corta
edad, maneja la
batería, la guitarra
eléctrica, el clarinete
y la armónica


