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Divendres, 20

Rock. Frecuency, Shadows of the
Sunshine i Fight Means Blood.
Sala Zero. Sant Magí, 12, Tarragona
(21 h).

Recital. Seguim recomanat Este-
llés, amb Zona Zàlata.
El Magatzem. Fortuny, 23, Tarragona
(21.30 h).

Pop-rock. Luis Brea.
Highland. Rambla Vella, 9 , Tarrago-
na (22.30 h).

Pop-rock. Abús i Vera Wenzel.
La Vaqueria. Rebolledo, 11, Tarrago-
na (22.30 h).

Clown. Trastups, amb la compa-
nyia Trastus.
Mara’s. Rambla Reguera, 3, Cambrils
(22 h).

Clàssica. Liverpool String Quartet.
Sala Santa Llúcia. Rovuster, 34, Reus
(21 h).

Folk. Xavier Macaya Group.
Racó de La Palma. Reus (22.30 h).

Jazz. Saün Grup.
Museu Deu. Plaça Nova, 6, el
Vendrell (20.30 h).

Dissabte, 21

Teatre familiar. El príncep feliç.
Teatre Metropol. Rambla Nova, 46,
Tarragona (18.30 h).

Hip-Hop. Due Kie i Rapíboros.
Sala Zero. Sant Magí, 12, Tarragona
(22 h).

Pop-rock. Malacabeza.
El Magatzem. Fortuny, 23, Tarragona
(22.30 h).

Pop-rock. Relamido’s i Ai Carai.
La Vaqueria. Rebolledo, 11, Tarrago-
na (22 h).

Clàssica. La Lira Ampostina.
Teatre Bartrina. Pl. Teatre, 2, Reus
(21 h).

Música. DeBlassis.
Bravium Teatre. Presó, 13, Reus
(22.30 h).

Diumenge, 22

Teatre familiar. Fet a mà + 4.
CaixaForum. Colom, 2, Tarragona
(18 h).

Dansa. Gala de l’Associació pel
Foment de la Dansa de Tarra-
gona.
Teatre Metropol. Rambla Nova, 46,
Tarragona (18 h).

Clàssica. Juan Becerra interpreta
el repertori d’Andrés Segovia.
CX Auditori Tarragona. Pere Martell,
2, Tarragona (19 h).

Pop. Tukikat.
Mara’s. Rambla Regueral, 4, Cam-
brils (19.30 h).

Teatre familiar. La princesa i el
pèsol.
Auditori Felip Pedrell. Passeig Ribera,
11, Tortosa (12 h).

Titelles. Gulliver al país de Lil·li-
put.
Casal Parroquial. Pl. Església Sant
Pere, s/n, Cambrils (18 h).

Clàssica. Orquestra Camera Musi-
cae.
Casal Municipal. Dr. Pujol, s/n,
Creixell (19 h).

I.A.

Un collage d’històries amb molt
d’humor i una pinzellada dema-
la baba, retalls de vida, cròni-
ques i contracròniques, diàlegs
creuats amb la vida diària com a
centre i la dona com a protago-
nista en primera persona.
Aquest podria ser el resum de

L’any que ve seràmillor, la comè-
dia teatral dirigida perMercèVi-
lar Godoy, escrita per Marta
Buchaca, Carol López, Mercè
Sarrias i Victòria Szpunberg i

amb les actrius Neus Bernaus,
Alba Florejachs, Mireia Pàmies
i Vanessa Segura que aquesta
nit (21.30 h) arriba al teatreMe-
tropol de Tarragona.
Es tracta d’un muntatge que

s’ha convertit en un dels èxits
de la temporadade la sala Villar-
roel deBarcelona basat en peces
que formenunaúnica obra escri-
ta a quatre mans, interpretades
per quatre dones, la complicitat
de nous talents que pugen ambi-
ciosament a l’escenari de la vida
i del teatre.c

I.A.

El grup de pop-rock Mishima
tornarà aquest diumenge (19 h)
al teatre Bartrina de Reus per
oferir un dels primers concerts
de la gira de presentació del seu
nou disc d’estudi, L’amor feliç,
un treball que va sortir al mer-
cat ara fa uns dies i que ha de
confirmar una formació que va
assolir l’èxit massiu amb el seu
anterior treball, Ordre i aventu-
ra, publicat ara fa dos anys.

De moment, aquest sisè disc
dels Mishima s’ha situat entre
els més venuts a tot l’Estat, grà-
cies a la bona acceptació del seu
senzill d’avançament titulat
L’última ressaca. El grup liderat
pel cantant i guitarrista David
Carabén va enregistrar aquest
disc que ara interpretarà en di-
recte a Reus a començaments
de l’estiu passat als estudis de
Paco Loco, un dels grans pro-
ductors del pop espanyol, al
Puerto de Santa María.c

L’actor EduardMuntada, un dels protagonistes deMequinensa, en una imatge promocional de l’obra
DAVID RUANO

ISAAC ALBESA
Reus

M
equinensa és
una població
de poc més de
2.500 habi-
tants situada a

la Franja, concretament al Baix
Cinca, que ha estat marcada des
de sempre per la trobada entre
els rius Ebre, Segre i Cinca, l’ano-
menat Aiguabarreig. Localitat ca-
talanoparlant, és coneguda pel
pantà construït amitjan de la dè-
cada dels 50 que va enterrar el
poble antic obligant a marxar a
molts dels seus habitants a
Saragossa i Barcelona i també
per ser la vila natal de l’escriptor
Jesús Moncada (Mequinensa,
1941–Barcelona, 2005), que va
immortalitzar aquesta localitat i
els seus habitants a la novel·la
Camí de Sirga, una de les grans
obres de la literatura catalana
contemporània, on els morts
conviuen amb els vius en una
Mequinensa mitificada per l’es-
criptor.
Ara, una reinterpretació de

l’obra literària de JesúsMoncada
i especialment d’aquesta novel·la
arriba demà (21 h) i diumenge
(18 h) al teatre Fortuny de Reus
amb dramatúrgia de Marc Ro-
sich i direcció de Xicu Masó. Es
tracta deMequinensa, una copro-
ducció entre el Teatre Nacional
de Catalunya (TNC), Bitó Pro-
duccions i la col·laboració del
Centre d’Arts Escèniques de
Reus (CAER), que compta amb
els actors Míriam Alamany, Be-
lén Alonso, Eduard Muntada,
Joan Anguera, Annabel Castan,
Miquel Gorriz, Maria Ibars,

Carles Martínez i el propi Xicu
Masó.
Mequinensa cal entendre-la

comun acostament literari a la vi-
da quotidiana del poble natal de
JesúsMoncada, ara submergit so-
ta les aigües. Segons Marc Ro-
sich és “un humil homenatge a la
lluita d’un poble singular per a la
supervivència com a col·lectiu”.
L’obra pren com a punt de parti-
da la mirada forana d’un nouvin-
gut a un poble que, en paraules
del dramaturg i el director, esta-
va destinat a patir “una mena de
depressió col·lectiva en veure’s

derruït per les excavadores i en-
fonsat sota les aigües de dos pan-
tans”, un enfonsament que corria
el perill d’endur-se les peculiari-
tats d’una localitat singular per la
seva situació riberenca, roja, mi-

nera, anticlerical i catalanopar-
lant en terres aragoneses.
L’estrena de la peça sobre

l’obra deMoncada a Reus ha des-
pertatmolt d’interès aMequinen-
sa i un nombre destacat de ciuta-
dans d’aquesta població assisti-
ran a les funcions que se’n faran
al Fortuny. De fet, una vintena de
persones de Mequinensa van
col·laborar amb els responsables
del muntatge oferint la seva visió
particular de l’època i algunes
anècdotes i experiències perso-
nals queRosich iMasóhan incor-
porat als textos de Moncada.c

Un instant de la comèdia teatral L’any que ve serà millor

El grup de pop-rock Mishima, en un concert a Barcelona

C U L T U R A

El Fortuny estrena
una peça teatral
basada en ‘Camí de
Sirga’ i altres obres
de Jesús Moncada
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LaMequinensadeMoncada
P I S T E S

Mishima torna aReus amb
el noudisc ‘L’amor feliç’

ElMetropol presenta l’obra
‘L’anyque ve seràmillor’


