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Propostes
Concert El Vendrell

La com positora i can tan t Olga Exposidons, tallera i 
Pes, aquest d issabte a Forés visites ai Museu Déu

aquest estiu

La tarragonina oferirá un repertori basat en el seu darrer treball 
‘Transit’, que uneix l’esperit del jazz europeu amb el seu pop folck

La compositora Olga Pes en una imatge promocional, fo to : c e d id a
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La compositora i cantant tarrago- 
nina Olga Pes actuará aquest dis
sabte al Mirador de Forés, a les 
22h. Oferirá im repertori basat en 
el seu darrer treball, Transit, que 
uneix l’esperit del jazz europeu 
amb el seu pop folck. Un concert 
gratuit en el qual es podrá gaudir 
d’un instrument únic: una txala- 
parta de vidre.

Els concerts d’Olga Pes són una 
barreja que neix d’una gran qua- 
litat musical i la profunditat deis 
seus missatges. Capag de crear 
una atmosfera on obrir-se a les 
sensacions i ais sentiments es con- 
verteix en una práctica fácil.

D’arrels tarragonines, pero tam
bé andaluses, la seva música es 
defineix com una barreja d’in- 
fluéncies del jazz nórdic i el folk.

Es presenta amb una formado 
poc habitual. Acompanya la seva 
excepcional veu i guitarra amb 
Alexis Lanza al violoncel, Fer Gar
cía-Ramos a la batería i Francesc 
Aguilera i Nando Taló a la txala- 
parta de vidre, un instrument del 
folklore vasc únic al món.

Amb aquesta fusió porten el seu 
darrer treball Transit. Es tracta 
d’un disc trepidant que ‘transita’ 
d’un idioma a un altre i barreja 
les seves llcngücs natals amb l’an- 
glés, l’alemany i, fins i tot, el no- 
ruec. Un disc edéctic que busca la 
reflexió en els missatges univer- 
sals.La seva música l’ha portat a

actuar per Catalunya, Espanya, 
Anglaterra i Alemanya, destacant 
amb la seva gira anomenada Bue- 
nestado en tu casa, on l’artista des 
del 2015, amb el disc Buenestado 
ha promocionat la seva obra ac- 
tuant a cases particulars.

També és membre del grup Sha- 
man Laika, form ado de música 
mantra amb dos discos produíts 
per la cantant. El darrer, 7 keys to

Jyoti forma part de la banda so
nora del film de producció inter
nacional Mantra, The Sound of 
Silence. La seva música está in
fluenciada peí jazz i el folk nórdic 
i la caneó d’autor catalana i anda- 
lusa. La seva discografia está for
mada per The Spring’s Jealousy, 
Candy, The Equation, Near, Shanty 
Mantras, Buenestado, Transit i 7 
Keys to Jyoti.
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El próxim dimarts, l’artista 
Sergi Quiñonero fará una 
visita guiada a la seva 
mostra ‘Naturalis’

Durant aquest mes d’agost, el 
Museu Deu del Vendrell té pro- 
gram ades diverses activitats 
destinades a petits i grans. Així, 
el dim arts dia 13, a les 19 h, 
l’artista Sergi Quiñonero rea li
zará una visita guiada a la seva 
exposició temporal Naturalis. La 
mostra, situada a la sala d’expo- 
sicions tem porals del Museu 
Deu, recull vint anys de treballs 
inspiráis en la natura i elaborats 
amb materials recollits en el seu 
entorn: fulles d’arbres, petáis de 
flors, líquens, excrements de 
cues... i també plástics i altres 
elements trobats ais vorals de 
les carreteres.

El dissabte 17 d’agost, a les 
18h, tindrá lloc el taller Fem art 
amb la natura per a nens i nenes 
de 4 a 8 anys, els quals crearan 
la seva obra artística amb ele
ments naturals del jardí del Mu
seu Deu. El taller és gratuit, du
rará aproximadament una hora, 
está vineulat a l’exposició Natu
ralis de Sergi Quiñonero i mos
trará valors com ara el respecte 
per la natura, la contaminado i 
el rcciclatgc, entre d’altrcs.

Tanmateix, els dimecres del 
mes d’agost els turistes que visi
ten  el territo ri poden gaudir 
d’una ruta per Coma-ruga. Du

rant una hora i mitja s’explica, 
de manera amena i lúdica, els 
orígens d’aquest nueli marítim: 
de zones pantanoses a grans 
avingudes, de jones i fang a ca
setes de bany, d’aigiies embassa- 
des a banys de pila i onatge... La 
ruta ¡Señores turistes! es fa en 
castellá, val 5 euros per ais 
adults i és gratuit per ais nens. 
Cal fer reserva a l’Oficina de Tu- 
risme (977680010) o al Museu 
Deu (977666308).

Enguany, els dijous d’agost hi 
haurá una novetat. El Museu 
Deu, amb la col-laborado d’Au- 
tocars del Penedés, Jané Wines- 
tore (Expo-Licor) i l’Obrador, 
realitza la ja habitual ruta peí 
Vendrell Sal del mar y  entra en 
El Vendrell. Els turistes són reco
llits a les platges i els traslladen 
amb bus fins al nueli del Ven
drell on descobreixen racons 
peculiars i s’expliquen anécdotes 
curioses. La novetat d’enguany 
és la degustado, ais jardins del 
Museu Deu, d’un tast de pastís 
de garrofes grácies a la col-labo
rado de l’Obrador, acompanyat 
peí ja  habitual Resolis per genti- 
lesa de Jané Winestore (Expo- 
Licor) . La ruta es fa en castellá, 
val 6 euros per ais adults i és 
gratuit per ais nens. Cal fer re
serva a l’Oficina de Turisme 
(977680010) o al Museu Deu 
(977666308). Amb tots aquests 
actes, el Museu Deu posidona el 
patrimoni vcndrcllcnc com una 
experiencia on paisatge, cultura 
i gastronomía són la carta de 
presentació d’un Vendrell per a 
tot tipus de públic.

Dansa

El Danseu Festival obre 
dem á amb una sessió de 
cine de dansa
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El Danseu Festival arriba aquest 
cap de setmana, de divendres a 
diumenge, en format de festival 
familiar i espectacles. De fet, es- 
calfant motors, les Piles de Gaiá 
s’han convertit durant tota aques
ta setmana i per seté any consecu-

tiu, en capital de la dansa en el 
marc d’aquest certamen. Un esde- 
veniment ja consolidat i que apos
ta per la dansa a través de la for
mado, la creació, i la consolidado 
de nous públics per la dansa, els 
tres eixos de treball del festival.

En el marc del fom ent de la 
creació, s’estrena aquest any el 
nou programa de residencies ‘Al

Camp’ amb l’objectiu de generar 
un espai de recerca i creació per a 
companyies i artistes vinculáis a 
la dansa i al moviment. S’ofereix 
dones un espai de treball pero 
també es posa la m irada en la 
projecció del Danseu al teixit cul
tural catalá, esdevenint col-labo- 
rador de produccions que s’estre- 
naran ais circuits de dansa i arts 
escéniques durant les temporades 
vinents. Les companyies que for
men part d’aquest primer progra
ma de residencia són Ambae, La- 
Buena Compañía, IN-MOTUS i la 
Taimada.

El Festival arrencará demá amb 
una sessió de cine dansa (18.00 
ñores), amb quatre produccions, 
una d’elles ANOD, de la vallenca 
Marta Arjona. Imatge de les residéncies'AI Camp’.fo to : c e d id a
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