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Nivell mitjà

SUDOKU

Completeu el taulell, 
dividit en nou quadrats, 

omplint les cel·les 
buides amb un número 
de l’1 al 9, sense repetir 

cap número en una 
mateixa ila ni en una 
mateixa columna, ni 

dins de cada quadrat.

29º

Estat del cel
Nuvolositat variable ins al vespre tant pel creixement de nuvo-
lades a punts de muntanya com per la circulació de núvols alts i 
mitjans. A partir d’aleshores tendirà a minvar. A banda hi haurà 
haurà intervals de núvols baixos a punts del litoral i del prelito-
ral, sobretot al principi i inal del dia i al sud del sector.

Precipitacions
Fins al vespre s’esperen ruixats a qualsevol punt de l’interior, 
sobretot a punts de muntanya. Seran més extenses de matinada 
quan és probable que arribin a punts del litoral. Seran d’inten-
sitat entre feble i moderada, si bé és possible que localment si-
gui forta, puntualment acompanyats de tempesta i és possible 
que també de calamarsa. S’acumularan quantitats minses o poc 
abundants de precipitació, localment abundants.

EL TEMPS 

21º
Màxima Mínima

 
He anat a l’estació per agafar un tren cap a Barce-
lona, tot i que semblava que baixava a la cova dels 
nens de Tailàndia, pels obstacles i obres que he ha-
gut d’esquivar. Al tren m’he assegut al costat d’un 
home molt estrany. No, no és que fos de la CUP, és 
que anava vestit amb una caçadora platejada i por-
tava un mòbil molt gran, d’aquells que portaven 
una maleta per la bateria. 

Com que sóc xerraire i xafarder, li he preguntat. 
M’ha dit que venia del futur, i he pensat que el tren 
tenia parada a algun club de cànnabis. Però ell ha 
insistit i m’ha ofert veure un vídeo que havia fet 
aquell matí, però del 2318. S’ha posat als genolls 

la pantalleta i tots dos hem mirat mentre m’anava 
explicant: «Miri, el port de Tarragona –anomenada 
Tarreus– està on ara hi ha el campus de l’avinguda 
Catalunya de la URV. El Serrallo ja no existeix, ni Sa-
lou, ni Torredembarra... La Rambla Nova és un pas-
seig marítim al costat del Mar, plena de xiringuitos 
i ediicis d’apartaments turístics. La ciutat es troba 
al que vostè coneix com Sant Pere i Sant Pau. Allà hi 
ha l’ l’ajuntament amb el nou alcalde, un tal Nadal. 
Els ills s’encarreguen a l’institut Pere Mata, que és 
un gran centre de clonació subvencionat per l’IDD 
(Institut de Descendència Demanada). Les guerres 
ja no són entre països, sinó de gènere, hi ha una 
pugna entre homes i dones per dominar el món. 
Com que les dones ja no necessiten els homes per 
tenir ills, tothom té una parella robòtica fabricada 
al seu gust». 

«I el bitllet?» M’ha preguntat. Quin bitllet? He 
obert els ulls. «Vol fer el favor de treure el bitllet, 
que sóc el revisor...».

ELS MANAMENTS DE MOISÉS

Benvinguts al futur

MOISÉS PEÑALVER
Periodista

Cristina Serret
—Com sorgeix la idea del Fes-
tival?
—Fins ara he sigut bastant crític 
en l’àmbit de la cultura d’aquí, 
i vaig pensar que no podia ser 
sempre crític i no aportar res. 
L’any passat, ja havia col·laborat 
amb un altre festival, així que 
aquest any hem volgut muntar 
una cosa una mica professional 
a Vila-seca.
—Per què han escollit Vila-
seca?
—L’Auditori Josep Carreras té 
una acústica molt bona. Vam 
parlar amb ells i els va semblar 
molt bé. Comencem amb un 
programa petit, de quatre con-
certs, però la idea és anar fent-
nos grans a poc a poc. 
—Amb aquest festival es com-
pensa una mica la falta d’oferta 
de lírica a casa nostra, sobretot 
a l’estiu. 
—Aquí hi ha cada vegada més 
festivals, però, per la meva expe-
riència professional, sempre ens 
acabem movent cap al nord de 
Catalunya. Vaig pensar que esta-
ria bé fer alguna cosa aquí, estic 
convençut que s’ha de poder fer 
i que hi ha públic per a aquesta 
proposta. I no només d’aquí. L’al-
tre dia algú em deia, i és una cosa 
que jo també he pensat sempre, 
que la gent de Barcelona no ens 
mira. Sembla que nosaltres es-
tem més a prop de la ciutat de 
Barcelona que ells de Tarragona. 
Però hi ha un turisme cultural 
que cal tenir en compte, que a 
més té poder adquisitiu i que 
potser si ve es pot quedar a dor-
mir. De moment, el festival té un 
format petit, però també volem 
que, ni que sigui a petita escala, 
pugui tenir una repercussió eco-
nòmica en la zona. 
—Han programat tres con-
certs. Què hi podrem veure? 
—El primer serà aquest dissabte, 
14 de juliol. Comencem amb la 
soprano Maria Rey-Joly, que fa 
molts anys que canta i té una llar-
ga experiència en teatres espa-

nyols i també de fora. És una gran 
artista, amb una veu fantàstica, i 
vaig pensar que era una persona 
molt adequada per al nostre fes-
tival, perquè sempre m’ha agra-
dat la gent que, a més de cantar, 
és artista. L’acompanya Enea 
Scala, un tenor que apunta molt 
alt. Ve de cantar a Chicago amb 
el gran director Riccardo Muti i 
penso que la combinació de tots 
dos, acompanyats al piano per 
l’Anna Crexells, serà molt bona. 
—També hi ha jazz.
—Sí, el divendres 20 de juli-
ol actuarà Stefano Palatchi, un 
company i amic que és cantant 
d’òpera, però que fa uns anys 
que fa de crooner del jazz. Vindrà 
amb un grup de músics, la majo-
ria dels quals provenen del Taller 
de Músics de Barcelona.  
—L’últim dia el podrem escol-
tar a vostè?
—El 28 de juliol farem dos con-
certs en un. A la sala cantaré amb 

la Sabina Puértolas, una soprano 
que fa anys que conec. Acaba de 
cantar a Toulousse, enguany ha 
actuat un parell de vegades al Li-
ceu i està a punt de fer un concert 
amb Josep Carreras. És una gran 
artista. Quan puja a un escenari, 
se’l menja. 
—I el darrer recital?
—Tots els concerts s’acabaran 
amb un refrigeri al vestíbul, 
durant el qual el públic podrà 
conversar amb els artistes. El 28 
de juliol, mentre es faci aquesta 
trobada, actuarà la soprano He-
lena Botella amb Bruno Anguera 
al piano. És una artista de Vila-
seca, perquè també hem volgut 
apostar per la gent d’aquí.  
—El festival també té un ves-
sant solidari.
—Sí, una part dels beneicis es 
destinarà a l’Asociación Españo-
la Contra el Cáncer. Això és fo-
namental per a nosaltres, i estem 
molt contents. 

«Sempre acabem anant cap 
al nord, però aquí també hi 

ha públic per a la lírica»

Àngel Òdena
Baríton i promotor del Daurada Música Festival 2018

El festival portarà a l’Auditori Josep Carreras de Vila-seca noms destacats 

de la lírica i el jazz nacional i internacional els dies 14, 20 i 28 de juliol

GERARD MARTÍ

El baríton tarragoní actuarà en el marc del festival el 28 de juliol.


