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Ahir es van presentar algu-
nes de les intervencions
internacionals que la com-
panyia de dansa Plan B,
que està formada pels ba-
llarins i coreògrafs Arant-
xa Sagardoy i Alfredo
Bravo, té previstes en els
propers mesos. Des de la
presentació de Tarragona
com a candidata a Capital
de la Cultura el 2016, la
companyia li ha donat su-
port de manera incondi-
cional, representant-la en
cadascuna de les seves in-
tervencions. Com a am-
baixadora de la candidatu-
ra, la companyia Plan B
disposa de material de pro-
paganda i cartells per tal
de donar a conèixer la
imatge de Tarragona 2016
a escala internacional.

La regidora de Patrimo-
ni de Tarragona, Rosa Ma-
ria Rossell, i la mateixa ba-
llarina Arantxa Sagardoy
van fer ahir un repàs de la
trajectòria de la company-
ia, resident del Teatre Me-
tropol des del 2007.

Els membres de la com-
panyia Plan B acaben de
tornar de França, on van
presentar l’obra Senvanar
al Festival Internacional
de Roissy, a París. Es trac-
ta d’un projecte dirigit per
la coreògrafa Sagardoy i
Alfredo Bravo, que també
en va fer la música.

En els propers mesos,
Plan B presentarà els seus
espectacles en diversos es-
cenaris. El 19 i 20 de juny,

portaran el muntatge Di-
namovisions a The Cairo
Opera House. Es tracta
d’una obra conjunta, for-
mada per les coreografies
Dinamo, amb coreografia
i música d’Alfredo Bravo,
i Visions, amb coreografia
d’Arantxa Sagardoy. El 26
de juny, portaran l’espec-

tacle Records i somnis a la
plaça Colón de Madrid, en
el marc del festival Danza
en la Villa.

El 13 de juliol, actuaran
a les escales del conserva-
tori de Tarragona, on pre-
sentaran Rhythm song. A
l’octubre, portaran Re-
cords i somnis a Nerja

(Màlaga) i a Samaniega
(Mallorca). El 20, estrena-
ran On time, amb coreo-
grafia de Sagardoy i músi-
ca de Bravo, al festival
New York Summer Dance
International.

El 27 i 28 d’octubre, es-
trenaran l’espectacle, El
camino de los ingleses, al
Teatro Cervantes de Màla-
ga. Es tracta d’una obra de
gran format, la coreografia
de la qual va ser encarrega-
da pel compositor Antonio
Meliveo, coproductor amb
l’actor Antonio Banderas
de la pel·lícula del mateix
nom. El novembre vinent,
la companyia viatjarà a
Xangai per començar els
assajos de l’obra Marco
Polo, realitzada per José
Martínez amb assistència
coreogràfica d’Arantxa
Sagardoy.

Fa poc s’ha anunciat
que una altra col·labora-
ció entre Martínez i Sa-
gardoy ha estat reconegu-
da amb un premi Benois,
«que són els Oscars de la
dansa», va explicar la
consellera Rosa Rossell.
L’obra premiada va ser
Les enfants du Paradis,
un encàrrec i producció
de l’Òpera de París.

Sagardoy va explicar
que, tot i haver rebut ofer-
tes a escala internacional,
la seva voluntat és tenir
una gran companyia de
dansa a Tarragona, i que
creia que «podria tenir un
gran potencial».

La companyia de dansa Plan B
promociona Tarragona 2016 en la

seva gira internacional
Sagardoy ha estat premiada per la coreografia de «Les enfants du Paradis»

Rosa Rossell i Arantxa Sagardoy, ahir. / MAURI

● La companyia tarragonina de dan-
sa Plan B, dirigida per Arantxa Sa-
gardoy, representa la candidatura de
Tarragona a Capital de la Cultura de

NEUS ROVIRA / Tarragona l’any 2016. D’ençà que es va presen-
tar la candidatura, l’any passat a
Frankfurt, Plan B ha actuat com a
ambaixadora de Tarragona a tot ar-
reu on ha actuat. A més, sembla que

la candidatura ha donat sort a Arant-
xa Sagardoy, que fa poc ha guanyat
un premi Benois pel seu paper d’as-
sistent de coreografia de l’espectacle
Les infants du Paradis.

● La Secció Filològica de
l’Institut d’Estudis Cata-
lans (IEC), que cada any
organitza una visita a un
indret diferent dins els ter-
ritoris de llengua catalana,
ha triat la ciutat de Tarra-
gona per convocar la seva
reunió anual. Les jornades
tindran lloc divendres i
dissabte, a la sala de Graus
del Campus Catalunya de
la URV (Universitat Rovi-

ra i Virgili). Els objectius
són, entre d’altres, trobar-
se amb estudiosos, erudits
i persones interessades,
documentar-se sobre la si-
tuació i els problemes de la
llengua, donar-hi a conèi-
xer l’Institut d’Estudis Ca-
talans i establir contacte
amb les diferents institu-
cions polítiques del lloc
visitat. Hi participaran ex-
perts tarragonins i de la
Secció Filològica amb in-

tervencions sobre la llen-
gua, la literatura i la cultu-
ra del Tarragonès. L’ober-
tura de les jornades, diven-
dres (17.00 h), anirà a càr-
rec del president de la Sec-
ció Filològica, Joan Martí.
Alguns dels tarragonins
que hi prendran part són
Joan Cavallé, que parlarà
sobre la presència de la
ciutat de Tarragona en la
literatura; Olga Xirinacs,
que farà consideracions

sobre el llibre de poemes
Tardor, de Miquel Melen-
dres; Miquel Àngel Pradi-
lla i Joaquim Torres, que
presentaran una aproxi-
mació demolingüística al
Tarragonès, i Magí Su-
nyer, que parlarà sobre
l’Associació d’Escriptors
del Camp.

La Secció Filològica
aprofitarà l’avinentesa per
a celebrar a Tarragona la
reunió plenària mensual.

La Secció Filològica de l’IEC analitzarà a
Tarragona la situació de la llengua

C.F. / Tarragona

PUBLICITAT

I N F O R M A C I Ó

Preguem que ens disculpin les molèsties que els puguem ocasionar.
Per a qualsevol aclariment poden trucar al 902 536 536

Comunica als seus clients i al públic en general de les poblacions a sota indicades que, amb 
la finalitat de seguir invertint i millorant la qualitat del servei elèctric, caldrà interrompre 
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MONTBLANC
Dia: 16 de juny de 2009
Horari: de 9:00 a 11:00 h (Ref. 2507575) 
Carrers afectats: COMA DE L’ALANDO, ROJALS, SERRA BAR-
DINA, VALL LA

VILAVERD
Dia: 16 de juny de 2009
Horari: de 9:00 a 11:00 h (Ref. 2507575) 
Carrers afectats: DE LA VALL
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● El Vendrell. El concert de cloenda de la V Mostra de
Joves Guitarristes de les Comarques de Tarragona
tindrà lloc divendres, a les set de la tarda, a l’Auditori
Pau Casals del Vendrell. En el concert intervindran
els guitarristes guardonats, que han estat repartits en
dos grups, amb un total de sis intèrprets solistes i dos
quartets de guitarres, entre els quals hi ha la jove gui-
tarrista vendrellenca Marcela Fernández. En el marc
de la mostra s’han organitzat concerts a Ulldemo-
lins, Torredembarra, Solivella, la Secuita, Llorenç
del Penedès, Creixell, Bellvei, la Nou de Gaià, Blan-
cafort i Vallmoll, i ara el concert de cloenda al Ven-
drell. També s’ha enregistrat un CD, amb la partici-
pació de tots els guitarristes seleccionats. A la sego-
na part del concert, hi intervindrà el reconegut gui-
tarrista noruec Anders Clemens. La mostra està or-
ganitzada pel Conservatori de Música de Tarragona,
l’Escola Municipal de Música de Tarragona, l’Ajun-
tament i la Diputació de Tarragona i la Fundació Cai-
xa Tarragona. / EL PUNT

EL VENDRELL
La V Mostra de Joves Guitarristes acaba amb
un concert a l’Auditori Pau Casals

● Tarragona. El baríton tarragoní Àngel Òdena debu-
tarà el 2 de juliol al Festival de l’Arena de Verona
presentant al públic italià un personatge que ja ha

voltat per alguns dels millors teatres del
circuit operístic internacional: el torero
Escamillo, de Carmen de Bizet. Òdena
fa gairebé dues dècades que trepitja els
escenaris europeus més importants i
s’ha consagrat com un dels barítons més

importants de la seva generació. En el seu debut en el
singular festival italià, Àngel Òdena compartirà es-
cenari amb dos espanyols de renom internacional: la
mezzosoprano canària Nancy Fabiola Herrera, en el
paper de Carmen, i el tenor Plácido Domingo, que
aquesta vegada dirigirà ambdós cantants des del po-
di. Al llarg de l’últim any, Òdena ha interpretat, entre
altres títols, Un ballo in maschera, Pan y toros i Le
Villi, a Oviedo; Carmen a Toulouse, i Katiuska a Ma-
drid; aquest diumenge, dia 14, debutarà com a Les-
caut, de l’òpera Manon Lescaut, al Teatre Pérez Gal-
dós de Las Palmas de Gran Canària.

Després de la seva participació en el festival de
Verona, entre els seus pròxims compromisos s’in-
clouen la representació de Carmen (Gran Teatre del
Liceu i Teatro Cervantes de Màlaga); Don Carlo
(Teatro de La Maestranza de Sevilla); Falstaff (Pala-
cio Euskalduna de Bilbao i Liceu de Barcelona); Ro-
ger de Flor (de Chapí, al Palau de la Música de Va-
lència), i Tristan und Isolde (Teatre Pérez Galdós de
Las Palmas). / EL PUNT

TARRAGONA
El baríton tarragoní Àngel Òdena debuta a
l’Arena de Verona amb l’òpera «Carmen»


