
Diari 
Dimarts, 9 de febrer de 2016 03

S’organitza una 
Esquiada Jove al 
Pirineu d’Osca 
 

Fins al pròxim dissabte, 13 de fe-
brer, estan obertes les inscripci-
ons a l’Esquiada Jove organitza-
da per l’Ajuntament de la Canon-
ja juntament amb la Fundació En 
Xarxa. Aquesta activitat destina-
da al jovent del municipi consta 
en tres dies, 19, 20 i 21 de febrer, 
a la neu per gaudir del rei dels es-
ports d’hivern. Concretament, 
s’anirà a l’estació de Formigal-
Panticosa, amb prop de 150 pis-
tes i 176 quilòmetres de domini 
esquiable, a la província aragone-
sa d’Osca. El preu d’aquesta sor-
tida és de 130 euros i inclou dues 
nits d’hotel a mitja pensió, dos di-
es de forfets i transport d’anada i 
tornada. Els interessats poden 
presentar les seves inscripcions al 
Punt d’Informació Juvenil al car-
rer Raval, 25, en horari de dilluns 
a divendres de 16 a 20 hores.

LA CANONJA

70 veïns del Catllar van participar 
a la primera sortida de l’any fent 
un dels cinc circuits circulars que 
tenen com a punt inicial l’ajunta-
ment del municipi. En concret es 
va anar a Alts de la Bassa Closa pas-
sant pel costat de la presó. A la tor-
nada es va fer un recorregut alter-
natiu que voreja el camp de golf i en 
total es van completar prop de 14 
quilòmetres al llarg del matí. La 
pròxima sortida és el 21 de febrer 
i es farà la ruta de Mas de Pascual. 
Altres itineraris a www.elcatllar.cat.

EL CATLLAR

El delegat territorial 
es reuneix amb el 
president del CC 
 

El delegat territorial del Govern a 
Tarragona, Òscar Peris, va visitar 
la setmana passada la seu del Con-
sell Comarcal del Tarragonès i es 
va reunir amb el seu president, Pe-
re Virgili, en una primera presa de 
contacte i per tractar sobre els te-
mes generals i prioritaris referents 
a la comarca del Tarragonès. És la 
primera visita al Consell Comar-
cal del nou delegat del Govern de 
la Generalitat a Tarragona, en subs-
titució de Joaquim Nin, des del seu 
nomenament. Ambdós van mante-
nir una conversa privada d’una ho-
ra, aproximadament, en la qual el 
president de l’ens comarcal va in-
formar sobre els aspectes més im-
portants del territori i les actuaci-
ons del Consell, així com els reptes 
que cal superar per millorar el ser-
vei a les persones dels municipis 
que conformen el Tarragonès.

TARRAGONÈS

Oberta la licitació 
d’obres de l’església 
del Sagrat Cor 
 

S’ha obert el termini de licitació del 
contracte d’execució de les obres 
definides a la fase-1 del projecte de 
restauració de l’església del Sagrat 
Cor de Vistabella, situada a la plaça 
del Doctor Gaspà Blanch, al terme 
municipal de la Secuita. El pressu-
post de licitació ascendeix a 161.003,78 
euros, sense IVA, i les ofertes supe-
riors en quedaran excloses. A més, 
el termini d’execució és de cinc me-
sos. Els licitadors hauran d’acredi-
tar una solvència tècnica i profes-
sional, amb classificació de contrac-
tista del Grup K, restauració de béns 
immobles historicoartístics. Les 
bases del procediment i la docu-
mentació corresponent estan dispo-
nibles a l’apartat Contractació de 
la pàgina web de l’Arquebisbat de 
Tarragona. La presentació de les 
proposicions finalitza el dimecres 
17 de febrer, a les 14 hores.

VISTABELLA

70 persones, 
a la sortida a 
Alts de la 
Bassa Closa

Imatge dels participants durant un tram de la ruta. FOTO: FACEBOOK

Joan Maria Segura Director de teatreE NTREVISTA 

IÑAKI DELAURENS 

- Com va sorgir el musical Lo 
tuyo y lo mí o? 
- Karen Gutiérrez i Manuel Ra-
mos de la companyia ‘Con un 
canto en los dientes’ es van posar 
en contacte amb Dídac Flores, 
director musical, i amb mi per 
portar a terme l’espectacle. Al 
principi actuaven ells dos com a 
intèrprets i Dídac de pianista 
damunt l’escenari. 

 
- Quines particularitats té l’es-
pectacle? 
-És una història d’amor a través 
de les seves facetes: la solitud, 
l’enamorament, la ximpleria 
màxima, l’estabilitat, la gelosia, 
les crisis, etc. Una de les gràcies 
que té és que són 75 minuts can-
tats, però no hi ha text ni diàleg 
fora de les cançons.  
 
- Quin tipus de música empra? 
- És música que va dels hits dels 
seixanta fins als nostres dies. 
S’escolten artistes com Rocío Ju-
rado, Raphael o Ana Belén, a tra-
vés de cançons i popurris de 75 
temes. No és que posem cadas-
cun per minut, sinó que els assig-
nem per explicar sentiments.  

 
- Per exemple? 
- El desig es representa amb De-
rroche d’Ana Belén. Construïm 
un diàleg concret com pot ser 
l’enamorament a partir de frag-
ments de diferents cançons: amb 

tres segons d’una, tres d’una al-
tra i quatre d’una diferent. Tam-
bé fusionem temes i de tres en 
fem un. Un altre exemple és que 
hem fet una balada de Suerte de 
Shakira per parlar del postena-
morament. 

 
- Es rellegeixen els temes. 
- La gent s’adona del significat 
d’una cançó i hi troben un nou 
sentit. La cançó Yo soy aquel de 

Raphael s’escolta en ambients 
festius, però si ens centrem en la 
lletra és molt trista. 

 
- Parli’m de la posada en escena. 
- El vestuari és dels anys seixanta 
i l’espai escènic és molt vintage. 
Vam buscar un lloc on pugui pas-
sar de tot i vam apostar per un 
sofà. És perfecte perquè hi pots 
fer l’amor, discutir, reconciliar-
te, enamorar-te, etc. 

Joan Maria Segura 
(Sant Vicenç de Cas-

tellet, 1969) és llicen-
ciat en Direcció i Dra-

matúrgia per l’Institut 
del Teatre de Barcelo-

na. Ha estat director 
escènic, coreògraf i 

membre fundador de 
la companyia EGOS 

teatre del 2007 al 
2013. D’aleshores diri-

geix Lo tuyo y lo mío, 
un èxit teatral que 

aquest dissabte, a les 
21 h, arriba al Teatre 
Auditori del Morell i 
promet arrencar el 

somriure de la gent a 
través de la música.

Perfil

- Alguna particularitat més so-
bre l’escenari? 
- En movem entre la història i el 
concert. És a dir, els actors tenen 
el micro a la mà i juguen amb el 
peu de micro. Exposem aquests 
elements musicals a la narració. 

 
- Des de la seva estrena l’obra 
ha viatjat per diferents teatres. 
- La vam estrenar el 2013 a Àtic22 
al Tantarantana. Allà ens va veure 
el Grup Balaña i ens va portar al 
Capitol, on fou un èxit i vam estar 
set mesos en cartell. Arran d’això 
vam començar una gira per Cata-
lunya i fins i tot hem fet Lo tuyo y lo 
mío a Madrid, al Teatro Fernán 
Gómez i al Nuevo Teatro Alcalá. A 
la tornada, vam inaugurar amb 
aquesta obra l’Eixample Teatre. 

 
- Quin és la clau d’aquest èxit? 
- És un producte molt comercial, 
que arriba al nostre ADN perquè 
totes les cançons han sigut hits i 
tothom es pot identificar amb al-
gun o portar-li a la ment records 
concrets. En general és una co-
mèdia i es riu molt, però arriba al 
cor amb moments de tendresa.  

 
- L’obra va estar nominada als 
BroadwayWorld d’Espanya. 
- Vam optar al premi en la cate-
goria de musical de petit format, 
però no el vam guanyar. És un re-
coneixement que dóna el públic i 
hi havia molta gent d’altres ciu-
tats que no ens havia vist. 

 
- Karen i Dídac ja no estan a 
l’espectacle. 
- Portem tant de temps que ens 
sorgeixen nous projectes. Però ara 
tenim Xènia Reguant i Andreu Ca-
nyadell des de fa un temps i són 
molt bons, ja que als càstings a 
part d’interpretar i cantar bus-
quem que sàpiguen comunicar.

Imatge del director 
que ha aconseguit que 
l’obra sigui un èxit 
comercial.  
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‘Fem una relectura de les cançons que  
surten al musical i els donem un nou sentit’

TARRAGONÈS AL DIA


