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Divendres, 25

Teatre. El don de las sirenas, de
Pere Riera.
Sala Trono. Miser Sitges, 10. Tarrago-
na (19 h).

Pintura. Exposició De cercles i
fractals, d’Oliver Roura.
Galeria Anquin’s. Campoamor, 2.
Reus (fins al 8 de febrer).

Gastronomia. Taller de maridatge
de formatges i cerveses.
Sala Llucià Navarro. Plaça de la Vila,
1. L’Espluga de Francolí (20 h).

Art. Les medalles d’art de la ciu-
tat, col·lecció del Museu de
Tortosa.
Sala Antoni Garcia del Museu de
Tortosa. Av. Felip Pedrell, 5. Tortosa
(fins al 31 de març).

Pintura. Exposició de Rosa Figue-
ras Entre el foc i la matèria.
Pati del Palau de la Diputació. Pas-
seig Sant Antoni, 100. Tarragona
(fins al 3 de febrer).

Flamenc fusió. Actuació de Uleré.
Cafè Metropol. Rambla Nova, 50.
Tarragona (22 h).

Dissabte, 26

Tradició. Fira de Sant Vicenç.
Carrers del municipi. L’Espluga de
Francolí (tot el cap de setmana).

Història. Jornada dedicada als 75
anys dels bombardeigs de la Guer-
ra Civil.
Arxiu Municipal. Sant Antoni Maria
Claret, 3. Reus (9,30 h).

Pintura. Stella Matutina, exposi-
ció de pintura gòtica restaurada.
Catedral de Tarragona. Plaça de la
Seu, s/n. Tarragona (fins al 2 de
febrer).

Creació. Exposició Sotto Luce.
Museu Nacional Arqueològic de Tarra-
gona. Pl. Rei, 5. Tarragona (fins al 3
de febrer

Infantil. Teatre Mòbil presenta
Les trifulgues dels germans Gara-
pinyada.
Teatre Principal. Jaume Huguet, 10.
Valls (18 h).

Cinema. Projecció de Pirates.
Orfeó reusenc. Sant Llorenç, 12. Reus
(18 h).

Infantil. Raspall, de Pere Calders.
Orfeó Canongí. Plaça del Mestre Gols.
La Canonja (19 h).

Diumenge, 27

Mascotes. Exposició canina a
càrrec de la Reial Societat Canina
de Catalunya.
Parc del voltant del cementiri. La
Canonja (10 h).

Tradició. Tres Tombs 2013.
Sortida dels carruatges des de l’espla-
nada del pavelló Joan Ortoll. Calafell
(11.30 h).

Clàssica. Cicle joves intèrprets:
Berta Brull, piano.
Auditori Pau Casals. Av. Palfuriana,
52. El Vendrell (12 h).

Teatre. Els Pastorets.
Teatre Municipal Àngel Guimerà. Av.
Sant Jordi, 9-13. El Vendrell (17 h).

Teatre. El grup La Tramoia presen-
ta Això no és vida.
Teatre del Casal. Plaça de la Vila, 1.
L’Espluga de Francolí (19 h).

Cyrano de Bergerac, amb l’actor Pere Arquillué, donarà avui el tret de sortida de la programació

La banda La Lira Ampostina oferirà un concert el 28 de març en el marc del cicle
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JÚLIA GIRIBETS
Tortosa

L’
obra Cyrano de
Bergerac dirigida
per Oriol Broggi i
protagonitzada
per l’actor Pere

Arquillué encetarà aquesta nit la
nova temporada del teatre-audi-
tori Felip Pedrell de Tortosa.
Aquest és, precisament, un dels
plats forts de la nova programa-
ció, juntament amb l’òpera Na-
bucco, de Giuseppe Verdi, que
portarà a la ciutat una gran posa-
da en escena a càrrec del Teatro
Lírico d’Europa, el proper 6
d’abril. En aquest cas hi pren-
dran part 37 actors i actrius i més
de 40 músics.
Tortosa torna a apostar així

per un gènere que sembla que
funciona perfectament a nivell
d’espectadors. “Feia 25 anys que

la ciutat no acollia cap òpera.
L’any passat en vam fer i va tenir
un gran èxit, per això vam pen-
sar que ho havíem de fer més so-
vint i, després de posar-nos
d’acord amb les dates, enguany
podrem repetir”, explica el regi-
dor de Cultura de l’Ajuntament
de Tortosa, Joaquim del Pino.
Amés, espectacles de gran for-

mat com aquest aconsegueixen

travessar fronteres molt més en-
llà de la ciutat, ja que l’any passat
es va copsar que l’òpera va des-
pertar l’interès de gent de tot el
territori que habitualment s’ha
de desplaçar a Barcelona oValèn-
cia si en vol veure.
Malgrat la dinàmica d’austeri-

tat quemarca la pauta en l’elabo-
ració del pressupost de qualse-
vol activitat pública, “la progra-
mació segueix la mateixa línia
que l’any passat, hemvolgutman-
tenir el nivell”, segons del Pino,
cosa que es tradueix en un semes-

tre variat, amb aquestes dues
apostes fortes combinades amb
la resta d’arts escèniques.
Així, s’han programat tambè

dues comèdies teatrals (La mi-
llor nit de la teva vida i El nom),
cinc espectacles familiars (on hi
cap el circ, el teatre i el musical) i
la música dels Sírex (22 de fe-
brer) iMoncho (21 de juny), com-
pleten el cartell dels propersme-
sos. Aquests dos darrers con-
certs serviran per fer una doble i
nostàlgica celebració. D’una ban-
da, els Sírex actuaran a Tortosa

en el marc de la gira on es com-
memoren els 50 anys del grup i
de l’altra, Moncho interpretarà
alguns dels temes que l’han fet
més conegut en el mig segle que
també porta dalt de l’escenari.
Malgrat els ajustos econòmics,
s’ha intentat mantenir els preus
de les entrades i dels abona-
ments i seguir oferint als especta-
dors una programació cultural
que faci sortir de casa als torto-
sins per anar al teatre, però que
també sedueixi a les poblacions
veïnes i d’una mica més enllà.c

J.GIRIBETS

A
quest cap de setma-
na comença una no-
va edició del cicle
Amposta Banda a
Banda, i ja en van

dotze. L’activitat, programada
per La LiraAmpostina i que acos-
ta any rere any les bandes musi-
cals d’arreu del territori, s’ha to-
pat de cara amb problemes pres-
supostaris per poder fer viable el
projecte. Els organitzadors han

recorregut al micromecenatge a
través d’internet per finançar el
cicle musical. No s’ha pogut arri-
bar ni a la meitat de l’import de-
sitjat, però això no impedirà la
celebració de l’activitat.
“Hem consensuat amb els

grups participants que aquest
any no els podempagar desplaça-
ments ni convidar-los a sopar
com feiem altres anys”, explica
el director de La Lira Amposti-
na, Octavi Ruiz. Cadascú es cos-
tejarà el viatge i més endavant,

“els tornarem la visita amb la nos-
tra banda”. Així, amb aquest in-
tercanvi, el Banda a Banda tirarà
endavant en una edició que Ruiz
qualifica “de pas”, a causa de la
crisi econòmica. Tot i així, “no
baixem el nivell i tots els grups
participants són de prestigi”.
El cicle s’estrenarà aquest dis-

sabte amb la presència de la ban-
da Unió Musical de Tarragona,
que tocarà a les 20 h a l’auditori
La LiraAmpostina. “Nohan actu-
at mai aquí i han tocat poc per

les Terres de l’Ebre, pensem que
pot ser interessant”, diu el direc-
tor. A partir d’aqui es farà un con-
cert al mes, fins a l’abril, amb la
participació de la banda de La
Unió Musical Alqueriense de
Castelló, la de la societat La Lira
Ampostina i els grups de metall i
de percussió del conservatori de
la Diputació de Tarragona.
“Abans els concerts es feien en
cinc mesos, però l’any passat ja
els vam retallar a quatre”, con-
clou Ruiz.c
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‘Cyrano de Bergerac’
obre avui la nova
temporada del teatre
tortosí, que inclou
l’òpera ‘Nabucco’

Teatre iòperaalFelipPedrell

AmpostaBandaaBandaresisteix
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