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TORTOSA Redacció

L’espectacle poeticomusical Sense
Pistola, basat en poemes d’Enric Ca-
sasses, arriba aquest divendres a
l’auditori Felip Pedrell de Tortosa. És
un espectacle creat pel cantant Artu-
ro Gaya amb la participació de l’ac-
triu Laia Oliveras i els músics Paco
Prieto (guitarra) i Kike Pellicer (con-
trabaix). Els artistes han posat músi-
ca i escena als poemes de Casasses;
concretament, del llibre Bes Nagana.
Nagana és una marca de pistola

molt popular a Rússia -com Colt a
Amèrica- i el títol del llibre vol dir
sense Nagana, sense pistola, sense
violència i, per tant, sense pressa, en
pau… Sense Pistola ha recollit elogis
de la crítica musical, que diu que és
un espectacle “elaborat amb mes-
tria, rigorós i generós a la vegada
amb els versos d’Enric Casasses”.
“Posem música als versos perquè
prenguen la seua volada sortint
de les pàgines dels llibres”, ha as-
segurat Gaya. L’espectacle es podrà
veure a les 22 h. ■

‘Sense Pistola’, d’Arturo Gaya,
arriba a l’auditori Felip Pedrell

MÚSICA L’artista ha musicat poemes d’Enric Casasses

AMPOSTA
El Festival d’Acció Poètica Boue-

sia, que enguany celebra la seua
dotzena i última edició, va fer, el
passat diumenge, una acció per-
formàtica que va consistir en men-
jar-se una maqueta de 2 per 2 me-
tres del delta de l’Ebre feta amb
coca de recapte. Cada participant
havia de marcar el territori deltaic
que s’havia de menjar amb una
banderola amb una frase escrita.
En aquesta  acció performàtica van
participar artistes com Rafael Tor-
mo, Miquel À. Marín, Mireia An-
dreu, Roman Aixendri i Jaume Mar-
tínez i Grahan Bell. ■

La imatge

La Bouesia s’acomiada menjant-se el Delta

Imatge de l’acció performàtica de la Bouesia. / CEDIDA

AMPOSTA Redacció

Aquest final del 2016 serà espe-
cialment mogut al Pati-Centre d’Art
Terres de l’Ebre, que encara els dos
últims mesos de l’any amb activitats
pràcticament tots els caps de setma-
na. Així, el pròxim dissabte, dia 12
de novembre, hi haurà la posada en
marxa d’un nou cicle que porta el
nom de 3600, un gir orgànic; una
proposta trencadora que ha progra-
mat durant quatre caps de setmana
consecutius diverses activitats en les
quals la creació musical té un pes
molt important, però sense deixar de
banda altres disciplines com la video-
creació o el còmic. “Tots els artistes
que intervindran tenen en comú
que les seues pràctiques artísti-
ques naixen a partir de la seua re-
lació amb la realitat i les seues con-
nexions afectives, són artistes que
parteixen de la seua pròpia identi-
tat i experiències a través de la re-
lació del jo (cos, sexualitat) amb
l’entorn o de la música com a ex-
periència vital”, explica Vicent Fibla,
director del Pati.

Formen part d’aquest cicle artistes
com Fito Conesa, Carles Congost, Jo-
an Morey i Francesc Ruiz; i bandes
com Elsa de Alfonso y Los Prestigio,
Evripidies and His Tragedies, Grupo
Homo i Las Bistecs.

3600, un gir orgànic començarà dis-
sabte 12 de novembre amb la pre-
sentació de la Plataforma Assembleà-
ria d’Artistes de Catalunya (PAAC), la
inauguració de l’exposició The Yaois

(2011-2016), de Francesc Ruiz (un
projecte obert, centrat en la repre-
sentació gai des de la perspectiva
que ofereix el món del còmic), i el
concert de Grupo Homo. S’han pro-
gramat quatre concerts, diverses per-
formances, una presentació i la pro-
jecció del documental Imagine Wa-
king Up Tomorrow and All Music Has
Disappeared, d’Stefan Schwietert,
presentat aquesta setmana passada
al festival Inèdit de Barcelona, que
aborda la figura de l’artista i músic
Bill Drummond, fundador de la ban-
da The KLF. A més a més, els dies 24 i
25 de novembre tindrà lloc la tercera
edició del cicle Cinema i Dona. ■

Lo Pati acabarà l’any amb un cicle de
música, accions performàtiques i cinema

ART La proposta ‘3600, un gir orgànic’ començarà aquest cap de setmana amb l’exposició ‘The Yaois’

Imatge d’una performance de Joan Morey, un dels artistes participants al cicle ‘3600’ . / CEDIDA

DESTACAT

■ Aquest cap de setmana, dins les activitats de l’Aula al Pati (divendres i
dissabte, dies 11 i 12 de novembre) tindrà lloc una acció performàtica a
càrrec de l’artista i músic Laura Llanelli, que servirà per presentar la Calai-
xera Sonora. Aquesta calaixera és un projecte didàctic del grup de mes-
tres Mousiké de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) no universitari de
la Universitat Rovira i Virgili que incorpora diferents instruments i disposi-
tius sonors ideats pels mateixos mestres com a material didàctic per a les
escoles i el que farà Laura Llanelli és utilitzar-los per crear la seua compo-
sició. Es tracta d’una activitat oberta al públic i prèviament a l’acció de
Llanelli es farà la presentació de la calaixera, que actualment està diposi-
tada al Centre de Recursos Pedagògics perquè les escoles puguen fer-la
servir. 

La Calaixera Sonora

Breus

La Fila clou el Cicle de
Música d’Amposta amb
les Sommeliers

AMPOSTA

La Societat Musical la Unió Filhar-
mònica d’Amposta acaba aquest
dissabte 12 de novembre amb el
concert de les Sommeliers, un grup
format per quatre instrumentistes
de formació clàssica (piano, violí,
clarinet i cello) que es fusionen amb
la veu d’una cantant de formació
moderna; una combinació que “fa
nàixer la màgia” entre el so avellu-
tat de la instrumentació i la naturali-
tat i frescor de la veu en tessitures
modernes. La clarinetista rapitenca
Teresa Nogueron és una de les
components d’aquest grup que
completen Rocio Seligrat (veu), Vio-
leta Paulina Sánchez (violí), Laia Re-
verté (violoncel) i Patrícia Romero
(piano). El concert se celebrarà a
l’auditori de la Fila a les 22 h i el
preu de l’entrada serà de 12 €. ■

La Xarxa d’Amposta
clou el cicle de teatre
amb ‘Plors de cocodril’

AMPOSTA

El grup Xarxa Amposta finalitza-
rà la programació de la temporada
de teatre infantil 2016 amb la
companyia La Pera Llimonera i la
seua obra Plors de cocodril, ambien-
tada en la classe dels cocodrils d’u-
na escola bressol. La representació
serà aquest dissabte, dia 12 de no-
vembre, a les 18 h al teatre de la Li-
ra Ampostina, i el preu de l’entrada
serà de 5 euros per als socis de la
Xarxa i de 6 euros per a la resta de
públic. ■


