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Del folk de Quico el Célio
al rock de Vitruvi o d’Al-
bert i la Banda dels 13,
passant pel recital poètic
de Josep Lluís Villa, el
country de Josep Maria
Bonet i la música inclassi-
ficable de Pepet i Marieta.
Aquesta és l’heterogènia
oferta musical que omplirà
el Teatre Auditori Felip
Pedrell de Tortosa el maig
i el juny, dos mesos cultu-
ralment poc actius a la ca-
pital del Baix Ebre i, per
extensió, a la resta del ter-
ritori i que ara es cobriran
amb l’Ebresons, al ritme
de l’aigua, un cicle de con-
certs amb esperit de festi-
val que pretén donar a co-
nèixer una part important
de la producció musical de
les Terres de l’Ebre. «Tots
els grups o músics que hi
participen són de les Ter-
res de l’Ebre o estan vin-
culats amb el territori», va
argumentar ahir Artur Ga-
ya, de Túbal. Així, per
exemple, Andreu Rifé, un
dels participants, és de
Barcelona però ha tret un
disc, Terròs, inspirat en
poemes de l’ampostí Da-
vid Monllau, conegut per
ser un dels últims cons-
tructors de barraques del
Delta. «Som conscients
que hi falta gent, però no
descartem repetir l’experi-
ència l’any que ve», hi va
afegir Gaya. A l’hora de
seleccionar els grups parti-
cipants, s’ha tingut en
compte l’heterogeneïtat i

l’activitat de l’últim any.
La majoria han tret disc,
han fet algun concert o han
preparat algun espectacle.
«Aquesta proposta desta-
ca per la creativitat i l’aus-
teritat, que són d’agrair en
temps de crisi», va dir per
la seua banda el regidor de
Cultura, Joan Caballol.

Es tracta d’un total de
deu concerts que comen-
çaran el pròxim 22 de
maig amb una actuació de
Riu en So, una de les for-
macions més recents de
música popular ebrenca, i
finalitzaran el 21 de juny,

Dia Internacional de la
Música, amb un doble
concert dels grups de rock
ebrenc Rodamons i Vitru-
vi. Tots els concerts són a
l’auditori de Tortosa i el
preu de l’entrada és de 10
euros. Per incentivar que
la gent vaja als concerts,
s’ha editat un CD promo-
cional que inclou un tema
de cadascun dels dotze
grups participants i que es
regalarà als que compren
entrades per a més de tres
concerts. Les entrades es
poden adquirir a l’auditori
o a la seu de Túbal.

Hi participaran dotze grups i es faran deu concerts del 22 de maig al 21 de juny

Tortosa impulsa l’«Ebresons», un
cicle de concerts amb artistes de
l’Ebre o vinculats amb el territori

ROSER ROYO / Tortosa

22 de maig
� Riu en So

(22.00 h, sala 2)

28 de maig
� Albert i la Banda dels

13 (22.00 h, sala 2)

29 de maig
� Andreu Rifé

(22.00 h, sala 2)

30 de maig
� Pepet i Marieta

(22.00 h, sala 1)

4 de juny
� Josep Maria Bonet

(22.00 h, sala 2)

5 de juny
� Montse Castellà i La

Soul Machine
(22.00 h, sala 1)

12 de juny
� Quico el Célio, el

Noi i el Mut de
Ferreries
(22.00 h, sala 1)

18 de juny
� Josep Lluís Villa i

David Espinós
(22.00 h, sala 2)

19 de juny
� Cor Flumine

(22.00 h, sala 2)

21 de juny
� Rodamons i Vitruvi

(20.00 h, sala 1)
*Tots els concerts
són al Teatre
Auditori Felip
Pedrell de Tortosa i
el preu de l’entrada
és de 10 euros

● Promoure una oferta musical a
Tortosa i les Terres de l’Ebre durant
dos mesos culturalment poc actius
–maig i juny– i alhora demostrar que

A la presentació d’Ebresons, hi van assistir representants de
la majoria de grups participants. / R. ROYO

a l’Ebre hi ha un ampli ventall de
músics i grups amb prou nivell quali-
tatiu per tocar al Teatre Auditori Fe-
lip Pedrell de Tortosa és el doble ob-
jectiu d’Ebresons, el cicle de con-

certs que se celebra enguany per pri-
mera vegada i que organitzen l’em-
presa cultural Túbal i l’Ajuntament
de Tortosa. La proposta inclou la
gravació d’un CD promocional.

ELS CONCERTS

� Tarragona, seu d’un
col·loqui sobre el paisat-
ge periurbà a l’antigui-
tat. L’Institut Català
d’Arqueologia Clàssica
(ICAC) i la Universitat
Paul-Valéry de Montpe-
ller van iniciar ahir a Tar-
ragona el col·loqui inter-
nacional El paisatge peri-
urbà durant la protohistò-
ria i l’antiguitat a la medi-
terrània occidental. Els
ponents debatran, fins di-
vendres a la tarda, la cons-
trucció de les zones periur-
banes i n’analitzaran al-
guns exemples, com ara
l’espai periurbà d’Empú-
ries i el d’Ullastret. / J.F.

● El secretari de Política
Lingüística de la Generali-
tat, Bernat Joan, va pre-
sentar ahir a Tarragona el
curs de català en línia Par-
la.cat, que acaba d’incor-
porar un nou nivell, l’in-
termedi. Un total de
19.056 persones de vui-
tanta països estan aprenent
en aquests moments català
mitjançant aquesta plata-
forma d’internet.

Aquest dilluns, el Par-
la.cat es va obrir a la mo-
dalitat lliure del nivell in-
termedi 1 i a partir de l’11
de maig s’oferirà també la
modalitat de tutoria. El ni-
vell intermedi s’afegeix a
l’oferta ja existent dels ni-
vells bàsic i elemental, que
es poden cursar tant en la
modalitat lliure com en la
de tutoria. Els dos graus
que falten per completar el
nivell intermedi s’aniran
posant en funcionament
de manera progressiva fins
al mes de setembre. L’úl-
tim nivell, el de suficièn-
cia, es posarà en funciona-

ment un cop implementat
l’intermedi.

Bernat Joan va destacar
que el Parla.cat és una de
les eines més potents per a
l’ensenyament de la llen-
gua catalana: «A Europa
hi ha pocs cursos compa-
rables i tots els existents
pertanyen a llengües ma-
joritàries, com ara l’anglès
o l’alemany.» Ara hi ha
19.056 persones inscrites
al Parla.cat, 7.218 de les
quals són homes i 11.838,
dones. La majoria dels ins-
crits tenen entre vint i qua-
ranta anys. Pel que fa a la
procedència, Bernat Joan
va destacar que hi ha ins-
crits procedents de més de
vuitanta països, incloent-
hi la Ciutat del Vaticà, on
hi ha un aprenent de català
(«potser el papa Ratzin-
ger», va apuntar brome-
jant). Joan va presentar el
curs acompanyat pel dele-
gat del govern a Tarrago-
na, Xavier Sabaté, i la pre-
sidenta del Centre de Nor-
malització Lingüística de
Tarragona, Rosa Rossell.

El curs de català en línia
Parla.cat té 19.056 inscrits

de vuitanta països
EL PUNT / Tarragona

● Quatre formacions de
punk-rock actuaran aquest
divendres a la sala Torn de
Nit de la Selva del Camp
(22:30) en el concert que
ha organitzat la productora
reusenca Produccions De-
mencials amb motiu del
seu tercer aniversari. Les
bandes són Redbanner, de
Molins de Rei, que hi pre-
sentarà el seu nou disc,
Una altra història; Macar-
rada, de Bilbao; Prokando

Repugnancia, de Reus, i
Kota Zero, de Cambrils.
L’entrada costa deu euros i
es pot comprar als locals
Game Over Shop de Reus i
Pub Tramuntana de la Sel-
va. Produccions Demen-
cials va començar a fun-
cionar l’any 2006. Repre-
senta alguns dels grups
més significatius de les co-
marques de Tarragona i
manté relacions d’inter-
canvi amb bandes de l’Es-
tat espanyol.

Quatre bandes de «punk»
celebren el tercer aniversari
de Produccions Demencials

EL PUNT / La Selva del Camp

● La companyia Gataro
posarà en escena aquest
divendres al teatre La
Llanterna de Móra d’Ebre
(22:30) l’obra 5 noies i un
vestit, d’Alan Ball. La
companyia està fent un se-
guit de preestrenes del
muntatge a diversos po-
bles de Catalunya després
que n’hagi ajornat l’estre-
na a Barcelona, en concret

al recuperat Almeria Tea-
tre, que gestiona el grup. 5
noies i un vestit és una co-
mèdia d’Alan Ball, gui-
onista de films com Ame-
rican Beauty i de la sèrie
televisiva A dos metros ba-
jo tierra. L’espectacle està
dirigit per Víctor Álvaro i
interpretat per Georgina
Latre, Anna Casas, Savina
Figueras, Ariadna Suñé i
Guida Uyà.

El teatre de Móra d’Ebre
és la seu de la preestrena

de «5 noies i un vestit»
EL PUNT / Móra d’Ebre


