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Tarragonés al día

Els sardanistes, durantl’aplec. f o t o : jo a n  b o r o n a t

La Nou de Gaiá

Els sardanistes es troben 
al 31é Aplec Gran Jardi

La cloenda de l’aplec sardanista, la va posar una mostra de 
balls vuitcentistes

JOAN BORONAT

LA  NOU D E  GAIÁ

Els jardins del Cercat de la Nou 
de Gaiá van ser diumenge l’esce- 
nari de la 31a edició de l’Aplec de 
Sardanes Gran Jardí, la cita sar
danista d’aquestes característi- 
ques més primerenca de totes en 
el conjunt de les comarques tarra- 
gonines. El bon temps i la nom- 
brosa concurrencia de balladors 
d’arreu va ser la nota dominant 
de la diada, organitzada peí Grup 
Sardanista de la Nou de Gaiá, 
amb el suport de l’Ajuntament de

la vila i d’altres entitats. Les co- 
bles Reus Jove, al matí, i Maricel 
a la tarda, van ser les encarrega- 
des d’interpretar, les deu sardanes 
de la primera tanda i les nou de 
després de diñar. Cal destacar que 
durant la sessió matinal es va in- 
cloure a la bailada la sardana La 
Nou, mil anys d’história, composi- 
ció del mestre Josep Navarro. Al 
mateix temps hi hagué la sisena 
mostra de puntes de coixí i sorteig 
de diferents lots d’obsequi.

En una de les pauses es va apro- 
fitar per fer un senzill reconeixe- 
ment al sardanista salomonenc,

Jordi Calvet, que va dirigir uns 
tallers d’aprenentatge de la sarda
na a Leseóla Les Codinetes de la 
localitat. A l’hora de diñar els par- 
ticipants es van poder entaular al 
mateix jardí per compartir la tra
dicional arrossada de germanor i, 
a les cinc, tomar a formar rotllana 
per pun te jar la nostra  dansa, 
molts d’ells balladors lluint penjat 
el cor de ganxet, el distintiu de la 
trobada d’cnguany. Una cstona 
abans de la represa es van obrir 
les portes del Centre Cultural del 
Castell per a aquelles persones 
interessades en visitar-lo.

La Canonja

Elefantes celebra
lafestad ela
municipalitat

REDACCIÓ
LA  CA N O N JA

El concert gratuTt será 
aquest divendres, 12 d’abril, 
a les 11 de la nit, al 
Poliesportiu municipal

La celebració del 15 d’abril, la 
Diada de la Municipalitat, és 
per ais canongins i canongines 
un bon motiu de festa anual. 
Enguany, coincidint que el dia 
15 d’abril cau en dilluns abans 
de Pasqua, la regidoria de Fes- 
tes ha p reparat un program a 
especial amb actes que compre- 
nen des del divendres 12 d’abril 
fins al mateix dilluns 15 amb 
varietat tem ática i per a totes 
les edats.

Al programa hi destaquen, a 
més a més deis actes proto- 
coHaris de la diada, el concert 
gratuit d’Elefantes, la V Cursa 
Ciclista 15 d’abril, el I Concurs 
de Pintura Rápida i la paella 
popular, entre d’altres.

El grup de pop-rock barceloní 
Elefantes, torna a la Canonja el 
divendres 12 d’abril, encetant 
així la festa de la municipalitat. 
El concert, que presenta la seva 
última producció La primera luz 
del día, es durá a terme al poli
esportiu Josep Canadell i Vecia- 
na, a les onze de la nit, amb 
entrada gratuita i constitueix 
un deis actes centráis de la ce
lebrado.

El dissabte se celebrará la V 
edició de la Cursa Ciclista Tro- 
feu de 15 d’abril, organitzat peí

El grup Elefantes, en un 
concert anterior, f o t o ic e d id a

Club Ciclista la Canonja amb la 
col-laboració de l’Ajuntament. I 
el dium enge será el dia del I 
Concurs de Pintura Rápida de 
la Canonja, del mercadet arte
sanal de petits productors, del 
teatre arrossegat i de la paella 
popular.

Ja  es poden comprar els tí
quets per a la paella al mateix 
poliesportiu, al preu de 10 eu
ros (máxim 10 tíquets per per
sona) .

F in a lm en t, el d illu n s 15 
d’abril se celebraran els actes 
protocol-laris a la Rambla 15 
d’abril, així com el seguid de la 
Corporació en pie, els jocs amb 
elements reciclats i la carpa de 
votació deis Pressupostos Parti- 
cipatius 2019.

La familia protagonista d’ Ovelles’. fo to : c ed id a

El Morell

Éxit al Teatre-Auditori 
amb el divertit conflicte 
fraternal d“Ovelles’

REDACCIÓ
E L  M O R ELL

La radiografía de tres germans 
que han de gestionar una curiosa 
i, a la vegada, complicada heren
cia: 452 ovelles. Aquest és el punt 
de partida d’OveZZes, una obra 
amb un text sense gaires preten- 
sions pero molt ben estructuran

Un muntatge protagonitzat per 
Biel Duran, Sara Espígul i Albert 
Trióla que va agradar molt ais 
250 morellencs que aquest passat 
dissabte van omplir el teatre.

Un text de Carmen Marfá i Yago 
Alonso que s’endinsa en la dicoto
mía entre el camp i la ciutat, amb 
una mirada bucólica del canvi de 
vida com a reinventar-se a un ma

teix. En el transcurs de l’obra, els 
tres germans discuteixen sobre la 
feina, les relacions personáis, les 
seves eleccions en el camp profes- 
sional... Una proposta de la qual 
també van gaudir més d’una vin- 
tena de joves de l’IES Morell, que 
hauran de fer una crítica de l’es- 
pectacle com a tasca académica.

El próxim muntatge que es po
drá veure al Teatre-Auditori será 
Solitudes, aquest divendres, 12 
d’abril. Kulunka Teatro, una com- 
panyia basca centrada en el teatre 
gestual, portará el Premi Max 
2018 a la millor obra de teatre i a 
la millor composició musical. Será 
l’espectacle que posará fi a la tem
porada hivern-prim avera, ju st 
abans de treure tota la cultura al 
carrer amb el PrimaverArt.
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