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Redacció

L’humor serà un dels protago-
nistes dels espectacles que s’han 
programat per Santa Tecla. El 
primer que es podrà veure és el 
show del còmic Peyu, que pre-
sentarà iTime. Vestit amb les 
ulleres rodones metàl·liques i el 
jersei de coll alt negre que carac-

teritzava a Steve Jobs, en Peyu 
pujarà a l’escenari del Metropol 
el dimarts 19 per fer la presen-
tació en exclusiva d’una aplica-
ció que canviarà el món i que ha 
estat desenvolupada per Time 
Corporation, una reconeguda 
empresa americana del sector de 
la cronos-science. Ningú millor 

per presentar un esdeveniment 
d’aquesta transcendència que 
un comunicador en majúscules, 
en Peyu, que aparca el seu rol 
com a humorista per acostar-
nos al producte estrella de Time 
Corporation.
Las amígdalas de mis amíg-

dalas són mis amígdalas. Amb 

aquest divertit títol, Luis Piedra-
hita aterrarà a Tarragona, el di-
vendres 22 al Palau de Congres-
sos, en una revetlla on el riure 
està assegurat. 

Santa Tecla té màgia
La màgia també té el seu espai 
dins del programa, amb dues 
propostes destacades. La prime-
ra  arribarà de la mà del recone-
gut i televisiu hipnotitzador Jef 
Toussaint el dijous 21. L’altre 
indispensable és Amazing de la 
maga tarragonina Melanie. Diri-
git pel Mag Lari, el show inclou 
des de jocs de cartes ins a grans 
efectes amb il·lusions. La cita és 
el diumenge 24 a les 6 de la tarda.
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Peyu i Luis Piedrahita omplen 
d’humor les nits tecleres
La màgia i l’il·lusionisme també seran protagonistes al Teatre Metropol
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La maga tarragonina Melanie presentarà el show Amazing. 
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Fotograma de la pel·lícula del tarragoní David Aymerich.

El film ‘El dulce sabor de 
limón’ s’estrenarà diumenge
Coincidint amb les festes de 
Santa Tecla, el director de ci-
nema tarragoní David Ayme-
rich preestrenarà el seu primer 
llargmetratge a la ciutat, aquest 
diumenge, dia 17 de setembre,  
a dos quarts de 8 del vespre al 
Teatre Tarragona. Sota el  títol 
El dulce sabor de limón, el ilm 
està protagonitzat pels actors 
David Solans i Elena Rivera  i 
després de la seva estrena a la 
ciutat natal del director trepit-
jarà diversos festivals nacionals 

i internacionals.
La pel·lícula se centra en la 

història d’en Jaume, un adoles-
cent que acaba a la comissaria 
de policia després d’una nit 
de festa. La seva vida rutinà-
ria comença a canviar a partir 
d’aquest moment. I és que du-
rant la seva estada a comissaria 
coneix a l’Ilena, una enigmàtica 
noia que alimentarà tots els 
seus somnis i il·lusions, i acaba-
rà fugint amb ell amb l’objectiu 
de cercar una vida millor.

El Circ Històric Raluy aterra a 
la ciutat i presenta ‘Fortius’
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El programa de Santa Tecla 
d’enguany inclou el circ entre 
les seves propostes culturals. 
I és que després d’anys d’ab-
sència a la ciutat de Tarragona, 
torna ara el Circ Històric Raluy. 
Aquest històric i familiar circ 
presenta l’espectacle Fortius. 
En ell, la companyia fa un re-
corregut pels clàssics d’aquest 
art, combinant el circ d’ahir 
amb el d’avui, que de ben se-
gur fascinarà petits i grans. I 
és que ells mateixos asseguren 

que Fortius és un show de dues 
hores «màgic, brillant i perso-
nal». L’espectacle, que es podrà 
veure en la carpa que Raluy ha 
instal·lat al parc de la Ciutat (al 
costat de l’estació d’autobusos), 
es va estrenar ahir a la tarda a 
Tarragona i es podrà veure cada 
dia ins al 24 de setembre. Cada 
dia l’espectacle començarà a 
les 7 de la tarda, amb l’excepció 
de dissabte que serà a les 8 del 
vespre i de diumenge, que serà 
a les 5.


