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Un nou llibre del

Museu d’Art Modern

de Tarragona uneix

art i literatura

TARRAGONA Amb motiu del 40è
aniversari del Museu d’Art Modern
de Tarragona, la Diputació i el Museu
han editat el llibre 40 Art i Lletres.
Una visió literària de 40 anys de crea-
ció artística. El treball mostra un dià-
leg entre l’art i la literatura a través de
les obres i els textos d’un total de 40
artistes. El llibre és el resultat d’una
mena de cita a cegues proposada pel
museu a una sèrie d’escriptors, se-
gons ha explicat la directora, Rosa Ri-
comà. Així, es va demanar a una sè-
rie d’escriptors que escriguessen el
que els suggerís una obra d’art adju-
dicada. El resultat ha sigut divers,
amb poemes, relats curts i reflexions
en formats diversos que descriuen i
interpreten cadascuna de les obres
que acompanyen. En el llibre partici-
pa una nodrida representació d’es-
criptors i artistes ebrencs, com ara
Andreu Carranza, Jesús M. Tibau, Xa-
vier Garcia, Jaume Rocamora, Leo-
nardo Escoda, Joan Panisello o Zorai-
da Burgos.  ■

El musical ‘El gran

llibre màgic’ arriba a

Ulldecona després

de triomfar a BCN

ULLDECONA El musical infantil El
gran llibre màgic arriba aquest cap
de setmana a Ulldecona després
d'haver fet temporada amb èxit a
Madrid, al teatre Lope de Vega i la
sala La Latina, i al teatre Goya de
Barcelona. El gran llibre màgic és
un musical creat per la companyia
T-Gràcia, dirigida i liderada per Al-
bert Gràcia i David Ávila, i explica les
aventures de dos xarlatans del se-
gle XIX que se submergeixen en una
missió per resoldre el misteri que
envolta el gran llibre màgic. Aquest
llibre ha sigut embruixat i esternuda
constantment, i canvia el final de
tots els contes. La representació tin-
drà lloc aquest dissabte 3 de des-
embre al teatre Orfeó Montsià d’Ull-
decona a les 18 h. El preu de l'en-
trada serà de 12 euros i servirà per
recaptar diners per a la Marató de
TV3. La programació de teatre de la
Xarxa d’Ulldecona continuarà el 14
de gener amb #Aladdin The pop
musical. ■

■ La companyia de l’Escola Munici-
pal de Teatre de Tortosa tornarà a
portar a escena aquest Nadal un
musical protagonitzat per les   su-
perheroïnes, uns personatges que
ja van triomfar la passada primave-
ra amb un primer espectacle que
va atraure més de 1.800 especta-
dors en tres funcions. El musical
duu per títol El Nadal de les super-

heroïnes i està protagonitzat per xi-
quetes d’entre 12 i 15 anys, alum-
nes de l’EMMT en la branca de tea-
tre musical. Els personatges estan
inspirats en els herois dels dibuixos
i sèries de televisió, i en aquesta
ocasió s’hauran d’enfrontar a un
Nadal sense regals. Es tracta d’un
espectacle inèdit, amb un text es-
crit especialment per a l’ocasió per

Marga Julià, directora de la com-
panyia de l’EMTT. L’espectacle serà
representat en rigorós directe i in-
clou sis cançons i moltes coreogra-
fies, fins i tot de claqué. L’especta-
cle s’estrenarà diumenge 18 de
desembre en dos funcions: a les 17
h i a les 19.30 h. El preu de l’entra-
da serà de 4 euros i ja se’n poden
adquirir de numerades. ■

Les superheroïnes de l’Escola de Teatre de

Tortosa tornen per Nadal amb un nou musical
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