
Camp de Tarragona, gener del 2008
TCC73  

anima’t
 



  

batabat concert

En la ciudad de Sylvia
José Luis Guerin, 2007 ·90 min · VOSE

Dv.11 · 4,5 € · Antiga Audiència
La pel·lícula de José Luis Guerín En la ciudad de Sylvia és la història d’un home 
que torna a la ciutat francesa d’Estrasburg per retrobar-se amb un antic amor. 
Tot passa en tres dies. El primer dia és un presagi del que passarà el segon dia 
i el tercer dia és una evocació del segon. Sempre sota la gravitació d’un nom: 
Sylvia. D’alguna manera el tema és la dona ideal com a utopia, com alguna 
cosa impossible d’aconseguir. Els amors no consumats, del que no va ser i 
hagués pogut ser, la invocació de l’absent, aquella frontera que separa el desig 
de la realitat... Afegim que està rodada en francès, on malenconia i silenci son 
els seus principals ingredients.

Tarántula
Electro rock, Barcelona

Ds.12 · 23:00 · Gratuït · Zeppelin
Vincent Leone, Joe Crepúsculo, Eneko Trece i Daniel Descabello formen un 
conjunt atípic que han assolit un gran reconeixement per part de la premsa 
especialitzada i del públic. El primer llarga durada: Esperando a Ramón 
(Producciones Doradas, 2006) va ser editat a través de llicència de copyleft, 
és a dir, podeu entrar tranquil·lament al web (www.esperandoaramon.com) i 
descarregar-lo sense cap mena de càrrec de consciència. Si ho feu descobrireu 
una banda que es mou a mig camí entre Aviador Dro i Joy Division, barrejant a 
la perfecció l’electrònica dels vuitanta i l’humor ibèric més ranci, amb un estil 
hereu del punk i un esperit iconoclasta que els fa retre homenatge a gent tan 
diversa com Pink Floyd, Julio Iglesias o Neil Diamond. «Érem baratos, ara som 
gratis», declaren. Aprofiteu-ho!

Això és ritme!
Rhythm Is It, Thomas Grube i Enrique Sánchez Lansch, 2004 · 100 min · VOSC

Dg.13 · 20:00 · 4,5 € · Antiga Audiència
Això és ritme! és un documental que fa un elogi de la passió, el sacrifici, la mú-
sica i la dansa. Tot plegat a partir de la història de dos-cents cinquanta joves 
berlinesos d’edats i races diferents. Cap d’ells té gaire experiència, però això no 
és escusa per assumir la preparació de la coreografia de La consagració de la 
primavera d’Igor Stravinsky. El resultat de tantes hores d’aprenentatge, assajos 
i nervis es veu compensat per la representació.
Aquest va ser el primer gran projecte pedagògic de l’orquestra de la Filharmò-
nica de Berlín que ha rebut diferents premis. Pel·lícula imprescindible per a 
aquells espectadors preocupats pel poc suport que rep la cultura a la nostra 
societat.

La boda de Tuya
Tu ya de hun shi, Wang Quan’an, 2006 · 95 min · VOSE

Dc.16 · 20:00 · Gratuït · Auditori Caixa Tarragona
Tuya és una dona maca i forta, que té cura dels seus animals en una regió 
desèrtica de la Mongòlia interior, té dos fills i està casada amb Bater, a qui 
estima profundament. Bater va tenir un accident cavant un pou fa tres anys i 
com a conseqüència es va quedar invàlid. Tuya ho ha de fer tot, fins que un dia 
es fa mal a l’esquena ajudant al seu veí Senge, un home propens als accidents. 
El metge li aconsella que deixi de treballar tant dur, sinó la seva lesió empit-
jorarà, però ella no en fa cas. Bater, incapaç de veure patir a la seva dona, la 
convenç per a que es divorciïn i trobar algú altre que pugui cuidar d’ella i dels 
seus fills. L’únic requisit que ella posarà als seus pretendents, és que acceptin 
la poliàndria.
Aquest film va més enllà que qualsevol altre rodat recentment a Mongòlia.

Nour
Músiques del món, Barcelona

Ds.12 · 21:00 · 5 € · Sala Zero
Nour neix com a banda a finals del 2005 a Barcelona i sense tenir disc oficial 
ja han passejat el directe per Catalunya, País Basc i Alemanya; i també per 
festivals com el Cruïlla de Cultures de Mataró on van ser teloners dels grans 
de la cançó algeriana, Idir i Cheb Khaled. Yacine, ex cantant de Cheb Balowski, 
enceta aquest projecte acompanyat de Masa Kobayashi, japonès resident a 
Seattle on és baixista de Kultur Shock. De la unió sorgeix un single de quatre 
temes que apropa els ritmes magribins i orientals a l’electrònica. Posterior-
ment apareix Papier mullat (Kasba Music, 2007) amb la formació actual: Pau 
Guillamet (Guillamino), Rubio (ex Color Humano), Pablo Pontenzoni (ex Todos 
Tus Muertos), Manolo (La Orkestina) i la corista Olalla. Selecció de luxe igual a 
música de luxe.

Audio Adult Industries
Electro, Madrid

Ds.12 · 24:00 · Gratuït · Blanc Minibar
Audio Adult Industries està format per Matías Coulon, natural de Xile i resident 
a Madrid. Els seus inicis en la música van tenir lloc en el pop i el crossover, en-
registrant tres discos la dècada dels noranta amb la seva banda Psilicon Flesh, 
on exercia de guitarrista, girant per Espanya, França i Itàlia commovent l’escena 
grunge underground. (Potser alguns recorden el seu concert al Moll de Costa 
al BAM.) Actualment Matías treballa de nou amb la banda, així com amb Los 
Amantes del Eco (banda del famós baixista Luís Auserón). Audio Adult Industries 
és el projecte personal de Matías. L’amor pel so que ha desenvolupat a través 
de la meditació és un dels pilars d’aquesta nova experiència musical. Més enllà 
de fer ballar, Matías espera transmetre a l’audiència estats de benestar i fortes 
càrregues d’energia a través dels sons que promou a través d’aquest projecte.

Chocadelia internacional
Funk, Barcelona    

Dv.11 · 23:00 · 5 € · Sala Zero
En el seu món imaginari es defineixen com una espècie de «guerrillers 
contraculturals» amb la missió de difondre un estil musical que han denominat 
pretenciosament Funcanrol i una pseudofilosofia que han anomenat Anartismo. 
Han caracteritzat el Funcanrol com la síntesi marxista-jamesbrowniana del 
funk i el rock and roll, citant com a referents immediats a artistes de renom 
com Parliament, Funkadelic, Mc5, The Stooges, John Spencer Blues Explosion 
i The Mars Volta. L’Anartismo propugna la primacia de la imaginació per sobre 
de l’economia i l’ús de la creativitat com a arma contra les que anomenen 
tendències idiotitzants de les polítiques culturals de les multinacionals de 
l’entreteniment. Han publicat recentment Anartismo & Chocadelia, les cançons 
del qual podreu gaudir en directe.

Trio Lío
Improvisació, Barcelona

Dj.10 · 21:00 · Gratuït · Groove Bar
Un grup d’improvisació que neix de manera accidental? Bon començament. 
Va succeir durant la celebració del festival d’homenatge al músic japonès 
Hiroshi Kobayashi el maig del 2007 quan durant l’actuació del guitarrista Albert 
Giménez van pujar a l’escenari el trompetista Xavier Tort i el bateria Quicu Sam-
só, descobrint la compenetració que existia entre ells. Tot i la curta trajectòria 
del trio compten ja amb un disc autoeditat: Òxid/Coure. A més, tots tenen uns 
currículums envejables. Per citar algunes referències, Albert Giménez va ser 
membre de Neuronium, on va arribar a col·laborar amb Nico (Velvet Under-
ground); Xavier Tort ha tocat amb The Linn Youki Project o Damo Suzuki (Can); 
i Quicu Samsó va ser bateria de Koniec o Macromassa. Quasi res. Improvisació 
descarnada.

Coordinació: Nei Torrell
Producció: Sergi Ferret i David Rivas
Premsa: Salva Miranda
Distribució: Miquel Folch i Ana Corredor
Documentació: Mar López
Col·laboradors: Joan Calvet

Música
Coordinació: Poi Aragonès
Programació: Salva Miranda, Ivan Torres i Stigia
Textos: Eli Bru, Ivan Torres i Jordi Fosch 
Coordinació tècnica: Lluís Riambau
Tècnics: Miquel de Marcos, Ricard Masjoan i Txus Sastre

Cinema
Coordinació i textos: Anna Aparicio i Isabel Sànchez
Programació: Marcel Banús, Nei Torrell i David Aragonès
Fitxes tècniques: Esther Ferré, Germán Palacios  
i Alba Sotorra

Entrades anticipades
Shiva Music, c. Cós del Bou, 15, Tarragona,  
tel. 977 240 819, www.myspace.com/shivamusictgn
Batabat Kultur, c. Sant Elies, 29, Reus, tel. 977 326 983 
www.batabat.org
Helvete Metal Bar, c. Cardenal Cervantes, 17, Tarragona
Game Over Records, c. Sant Lluís, 66, Reus

Adreces
Antiga Audiència, pl. Pallol, Tarragona
Auditori Caixa Tarragona, c. Pere Martell, 2, Tarragona
Blanc Minibar, c. Ample, 74, Reus, www.blancminibar.com
Groove Bar, c. Cardenal Cervantes, 4, Tarragona 
www.myspace.com/groovebartarragona
Sala Zero, c. Sant Magí, 12, Tarragona

Loop Bar, c. Pau del Protectorat, 5, Tarragona 
www.myspace.com/looptgn
Zeppelin, c. Navarra, edifici Califòrnia, Salou

Fotografia portada: Isabel Sànchez
Web: Sergi Ferret

Flores de fuego
Hana-Bi, Takeshi Kitano, 1997 · 103 min · VOSE

Dc.09 · 20:00 · Gratuït · Auditori Caixa Tarragona
Hana-Bi és l’enfocament poètic i existencial de l’exposició de la vida humana  
i el seu sentit. Un resum de tot el que es reflectia en els seus sis films anteriors. 
La desesperació com a crítica contra la creixent tecnificació i racionalisme 
occidentals al seu país.
La pel·lícula alterna, amb una màgica harmonia, les escenes de violència 
criminal (sense buscar per a elles una justificació policial o de justícia legal) i 
les contemplatives seqüències de paisatges i flors. Integrada en l’argument, hi 
ha una constant mostra de quadres orientals a l’estil naïve, que donen a l’obra 
fílmica aquesta vessant anhelant de perfecció i bellesa, sempre frustades per 
la sobtada mort amb tons d’humor i freqüents situacions còmiques.



  

stigia concert

Thee Tumbitas
Rock, Pontevedra    

Ds.19 · 23:00 · Gratuït · Zeppelin
Banda sorgida l’any 2002 com a continuació de la suggestiva carrera musical 
de Pussycats (que van enregistrar tres discos amb Munster Records) quan 
Belén Lamarr i Israel Ruiz van decidir donar vida al seu nou projecte. Han 
publicat els epés Spooky Voodoo Blues (Evil Baby Records, 2002) i Unhuman 
League (Rock Palace Records, 2002) i el disc Second Coming (Biakbat Records, 
2004). Han presentat les seves cançons per tot el territori estatal en diferents 
gires i recentment a França i al Regne Unit. Actualment acaben d’enregistrar 
el seu nou àlbum Top Ten From The Tombs que sortirà al mercat el mes que ve 
sota el segell El Beasto Recordings i que mentrestant fan rodar per multitud 
d’escenaris.

Xavier Baró + Espaldamaceta
Folk, Almacelles / Tarragona

Dj.24 · 21:00. Gratuït. Groove Bar
Renovem la confiança en el cicle Sobretaula que ofereix veure als artistes en 
format acústic i a curta distància, intuint així com devien néixer les cançons. 
Per primera vegada s’incorpora a aquest circuit tarragoní, José Juan González: 
Espaldamaceta. Ja el coneixem prou o sigui que només destacarem l’èxit que 
estan tenint els seus concerts arreu on va. Compartirà escenari i cançons amb 
Xavier Baró. El músic d’Almacelles ha aconseguit fondre tradició i modernitat 
magistralment absorbint influències dels escriptors de la generació beat, els 
poetes simbolistes i la poesia contemporània catalana. Ha passat per festivals 
com Primavera Sound. Destaquen en la seva discografia Cançons del temps 
de destrals (Satchmo, 2004) i Xavier Baró canta a Arthur Rimbaud (Satchmo, 
2002). Sembla que el vent bufa de cara per aquest artista insubornable. 

Last Days
Gus Van Sant, 2005 · 97 min · VOSE

Dv.18 · 21:00 · 4,5 € · Antiga Audiència
El director d’aquesta pel·lícula és un clàssic de la nostra programació, un 
d’aquells a qui som fidels i, que ara ens submergeix en un entorn que es tan 
emocional i sensorial com material. Un altre experiment cinematogràfic a un 
nou nivell de refinament on aconsegueix crear una pel·lícula poètica i real. Feta 
per a la interpretació personal, és una reflexió íntima sobre l’aïllament, la mort 
i la pèrdua. És un rèquiem i un record.
Continuant amb l’enfoc estètic de les dues pel·lícules anteriors, ara ens explica 
que Blake, un artista que pateix el pes de la fama, les obligacions personals 
i un profund sentiment d’aïllament, finalment trobarà una solució a la seva 
turmentosa existència. Pel·lícula basada en els darrers dies del cantant de 
Nirvana.

Ancient Rites + Kathaarsys + Ered
Black death, Bèlgica / Santiago de Compostela / Barcelona

Ds.19 · 20:30 · 15 € / 18 € · Sala Zero
Aquesta temporada la nostra ciutat està gaudint d’actuacions de grups de molt 
de renom. Per aquest mes de gener la cosa no afluixa i tindrem la presència 
d’una de les bandes belgues més reconegudes. Estem parlant d’Ancient Rites, 
un grup format l’any 1988 i que per fi tornaran a passar pel nostre país després 
de molts anys sense fer-ho. El concert de Tarragona serà l’única data al Princi-
pat i presentaran el seu últim treball Rvbicon.
Els acompanyaran els gallecs Kathaarsys, banda molt prometedora dins de 
l’escena, i els barcelonins Ered que venen amb nous temes sota el braç com a 
avanç del que serà el seu nou treball. Tot això i més en una nit de dissabte que 
pot ser única i molt especial. Si encara no els has vist mai en directe no deixis 
escapar aquesta oportunitat.

The Hidden Blade
Kakushi-ken: oni no tsume, Yoji Yomada, 2004  min · VOSE

Dg.20 · 20:00 · 4,5 € · Antiga Audiència
Yamada és un dels directors més prolífics i un dels realitzadors vius més impor-
tants de Japó. The Hidden Blade, setanta-vuitena pel·lícula de la seva carrera, 
és un melodrama elegant de samurais plagat d’emocions on hi trobem valors 
com la justícia, la humilitat i la generositat en un transfons de canvis socials. 
Un moment de profunda inestabilitat i desorientació, on les tradicions arcai-
ques comencen a ser qüestionades i on ja es comença a percebre una certa 
tendència cap a la postura crítica i rebel davant les injustícies i els abusos de 
l’autoritat. La pel·lícula aconseguirà atrapar a aquells que es deixin implicar 
en la vida dels personatges i, en general, a qualsevol que es quedi impregnat 
fàcilment davant l’exotisme oriental.

The Walking Stick Man Blues Band
Blues, Barcelona

Dj.17 · 21:00 · Gratuït · Groove Bar
A punt de publicar el segon treball discogràfic després de Caravan Blues (Music 
Lab, 2006), Jordi Llaurens Yñesta presentarà el seu projecte amb banda al 
complet. La proposta pren com a base l’anomenat Chicago blues, estil que 
neix als Estats Units com a resultat de la immigració afroamericana del sud del 
país fins a ciutats industrialitzades com Detroit o Chicago mateix. Habitual del 
circuit de blues català ha tocat amb mestres com Hook Herrera o Víctor Uris, 
i ha format part dels cartells de festivals de gran prestigi com el Festival de 
Blues de Cerdanyola o el de Viana de Castello (Portugal). Cita com a referènci-
es principals a T. Bone Walker, Sonny Boy Williamson o Buddy Guy. La parròquia 
amant del blues té una cita obligada.

Election II
Hak se wui yi wo wai kwai, Johnnie To, 2006 · 95 min · VOSE

Dc.23 · 20:00 · Gratuït · Auditori Caixa Tarragona
Segona part del film estrenat l’any 2005, on som testimonis del vertiginós 
ascens de Jimmy, personatge secundari en el primer episodi. En aquest film tor-
nem a l’anhel de la fugida, el desig d’apartar-se de la violència que desenvolu-
pen les tríades. Jimmy buscarà una sortida de la màfia amb l’objectiu de formar 
una família i un imperi dels negocis. Però, irònicament, per aconseguir el seu 
objectiu, el protagonista es veurà obligat a lluitar pel lideratge de la triada Wo 
Sing, la més antiga de Hong Kong, representant el poder absolut. Convertida en 
la versió contemporània del clàssic El Padrino de Francis Ford Coppola, Election 
desenvolupa una visió crítica de la cultura de les tríades, tant del món que les 
envolta, com de la societat i les forces de seguretat.

Jasón Molina
Folk, EUA

Dv.18 · 21:00 · 10 € · Sala Zero
Let me go, let me go, let me go (Secretly Canadian, 2007) és una col·lecció 
de meditacions sobre la depressió, l’espera, la separació, el dubte, la por i la 
soledat. Un prometedor i turmentat àlbum gestat durant tres dies a un garatge 
de Bloomington (Indiana). Una guitarra, tocs esporàdics de piano i la pluja 
que queia sobre la teulada són els elements de què va nodrir-se Molina per 
exorcitzar els seus fantasmes en aquest lliurament en solitari. Molt recomana-
bles són també els anteriors treballs al capdavant de Songs:Ohia que, després 
de la seva dissolució l’any 2002, amb el magnífic Didn’t It Rain, es va constituir 
com The Magnolia Electric Co., on sense abandonar la sobrietat de l’anterior, 
endureix el so, a mig camí entre el country noir i el rock.

Associació cultural Anima’t, apartat de correus, 37 · 43460 Alcover
Tel. 977 228 595 · A/e: info@webtcc.org / animat@tinet.cat www.webtcc.org | www.tinet.cat/~animat

En conveni Patrocina

Vinilette + Mar Abella
Electro, Sabadell / Barcelona

Ds.19 · 24:00 · Gratuït · Blanc Minibar
Vinilette, dj i productora, va començar a desenvolupar el seu imaginari musical 
a partir del contacte amb l’electrònica dels noranta. Els seus gustos musicals 
són molt diversos, com a conseqüència d’entendre la música no com un entre-
teniment més, sinó com una obra d’amor. Punxa electro, minimal hipnòtic i fins 
i tot indie pop. S’ha posat darrera els plats de reconeguts clubs com el Moog 
de Barcelona i ha actuat a grans festivals com el Sònar, Monegros Festival, 
etc. Mar Abella basa el seu projecte en l’electrònica. L’any 2007 publica el seu 
primer treball sota el segell NatteamMusic, dedicat al pop deep-triphop, on 
ofereix una fusió de guitarra i elements acústics amb electrònica. Actualment 
està preparant el que serà el seu segon disc. Ha col·laborat amb artistes com 
Guillamino i Pedrals, Xavi Vidal i Berni Mora.



  

 

[···]



Col·labora

M
un

ta
tg

e: 
Ne

i T
or

re
ll 

| I
m

pr
es

sió
: I

nd
ús

tri
es

 G
rà

fiq
ue

s G
ab

rie
l G

ib
er

t, 
SA

 | 
DL

: T
.2

6/
20

04

Suite
Rock, Barcelona

Dv.25 · 23:00 · Gratuït · Loop Bar
Suite es forma a principis del 2005 de la mà d’un sevillà, un mallorquí i dos 
catalans, amb llargs anys d’experiència en el món de la música. El projecte reu-
neix la creativitat de trajectòries anteriors (Pinball, Carrots, El Diablo en el Ojo) 
en les que alternaven rock, psicodèlia, pop i power pop. El seu so troba la base 
en el rock dels setanta, amb desenvolupaments i melodies més contemporanis 
i una mescla d’influències eclèctiques que dóna com a resultat un rock perso-
nal, elegant i vitamínic. Piezas Contentas (Astro, 2007) és un brillant debut que 
serveix de presentació immillorable per aquesta nova banda, que domina tots 
els trucs de l’escenari i és capaç de convèncer a l’audiència més exigent.

Offside
Jafar Panahi, 2006 ·93 min · VOSE

Dv.25 · 21:00 · 4,5 € · Antiga Audiència
Panahi és un dels representants del nou moviment cinematogràfic iranià a qui 
se li van prohibir al seu país les seves dues anteriors pel·lícules: Crimson Gold i 
El círculo, aquesta última programada per Anima’t. Amb Offside la directora ens 
il·lustra amb la lluita pels drets de les dones a l’Iran. En un autobús ple de fans 
del futbol també hi viatja un noi d’aspecte tímid... En realitat és una noia a qui 
li agrada molt el futbol, com a moltes dones. La detenen a la porta de l’estadi 
abans de que comenci el partit i la tanquen en un lloc amb altres dones dis-
fressades d’home que perseguien el mateix objectiu: veure un partit de futbol. 
Al final del partit seran lliurades a la brigada antivici, però abans, les torturaran 
a sentir els crits i els aplaudiments dels aficionats d’un partit que no veuen.

Gentle Music Men
Pop, Vilanova i la Geltrú

Ds.26 · 23:00 · Gratuït · Loop Bar
Aquest és el nou projecte de Daniel Poveda, qui va ser cantant i guitarrista de 
Flint. Han hagut de passar dos anys per a que tot estigués a punt. Diuen que 
les coses bones sempre es fan esperar. I és que estem parlant d’una de les 
bandes de pop que ara tot just comença, però que segur que farà molt de so-
roll. Júlio Ruiz (Discogrande, Radio3) ja els ha apadrinat com una de les bandes 
a descobrir. Dolces melodies i subtils arranjaments els emparenten amb Belle 
& Sebastian, The Beatles o Josh Rouse, aconseguint enganxar a la primera 
escolta. Només cal fixar-se en perles com «Cry» o «Universe». Expliquen delícies 
del directe on Poveda lidera una selecció de músics de qualitat excepcional. 
Pop d’alt voltatge, d’aquell que ve de gust escoltar quan es pon el sol i condu-
eixes cap a l’horitzó.

Properament: Cryogen, Nothink, Ola Podrida, Paula Frazer, Lo Pardal Roquer, Officum 

Triste, Vacabou, Margarita, Blinded Colony, GvsB, Damien Jurado, Paula Frazer, Putan 

Club, Piano Magic, Madee, Psilicon Flesh, Dijous Paella, La Vacazul, Sex Museum, Santi 

Balmes, The Right Ons¶ El romance de Astrea y Celadón, No basta con una vida, Once, 

Tierra, Conversaciones con mi jardinero, Siete mesas de billar francés, La revolta 

permament, Tideland, Persépolis¶

calvet

Half Nelson
Ryan Fleck, 2006 ·106 min · VOSE

Dg.27 · 20:00 · 4,5 € · Antiga Audiència
Habitualment l’educació és un procés unidireccional. El professor ensenya i 
l’alumne aprèn, i la reciprocitat rares vegades es dóna de manera palpable. 
Half Nelson sacseja aquesta relació jeràrquica convertint a l’etern binomi en 
dues proximitats amb problemes i necessitats similars. Un professor addicte 
a substàncies il·legals que cada dia ha de fer un esforç sobrehumà per entrar 
a l’aula i que a més crea una insòlita relació amb una de les problemàtiques 
alumnes. Bàsicament, la trama està en com aconsegueix passar de ser un 
professor responsable i inspirador a un ionqui sense remei que necessita 
la seva dosis per continuar amb una vida normal. L’actor va aconseguir una 
nominació als Oscar com a millor actor per aquest film i que també va passar 
per Sundance amb èxit..., i per les pantalles espanyoles sense pena ni glòria.

Goodbye Diana + Marvin
Posthardcore / trance punk, França

Dg.27 · 21:00 · Gratuït · Sala Zero
Goodbye Diana és una jove banda de Montpeller que compta amb una carta de 
presentació envejable: Mobilhome (Head Records, 2006) és una dansa per la 
celebració del postrock. Sis temes de rock instrumental que recorden a June 
of 44 i Don Caballero. El disc ha estat distribuït per Basement Apes (amb qui 
Pupille i Superstatic Revolution van publicar un split compartit). Formats el 
2003 per Frédéric Conte, Emilie Rougier i Grégoire Bredel, Marvin fabrica un 
original so electrorock amb influències que van des del Krautrock al Chicago 
Noise, postpunk i raw electro. Després de tres anys tocant en nombrosos 
escenaris a França publiquen la primavera del 2007 el primer àlbum. Han fet 
una gira europea durant dos mesos i ara arriben a Tarragona després d’obtenir 
reaccions molt positives a tot arreu.

Naturaleza Muerta
Sanxia Haoren, Jia Zhand-ke, 2006 · 108 min · VOSE

Dc.30 · 20:00 · Gratuït · Auditori Caixa Tarragona
L’antiga ciutat de Fengjie, ja està coberta per l’aigua, però encara no s’han co-
mençat a construir els nous barris. Algunes coses podran salvar-se, unes altres 
s’hauran de quedar per sempre. El miner Sanming va a Fengjie a buscar a la 
seva ex dona, a qui no veu des de fa gairebé setze anys. Al retrobar-se a la vora 
del riu Yangtsé, decideixen tornar-se a casar. La infermera Shen Hong viatja 
a Fengjie per trobar al seu marit, que va marxar de casa fa un parell d’anys. 
Comencen a ballar abraçats davant de la presa de les Tres Goles, tot i això 
decideixen no reiniciar la relació i divorciar-se. Una mirada gairebé documenta-
lista a una ciutat a punt de ser submergida per la presa de Les Tres Goles al riu 
Yangtsé, que descriu el malestar espiritual i emocional de la Xina moderna. 

The Funk Lab
Funk, Barcelona

Dj.31 · 21:00 · Gratuït · Groove Bar
The Funk Lab és un projecte liderat per Joan Díaz (teclat) i David Gómez 
(bateria) al que posteriorment s’incorporen Josep Pérez (baix) i Vicenç Solsona 
(guitarra). La referència estètica de la formació és la música que va compondre 
el gran Herbie Hancock durant els anys setanta. En aquella època Hancock 
va oblidar-se de les composicions experimentals per centrar-se en la potència 
del funk. Un pianista amb estil propi, amb trets harmònics complexes de ritme 
particular i aroma urbà. Aquest és l’esperit que transmet el quartet català a 
través de versions de l’artista de Chicago com «Butterfly», «Watermelon man» o 
«Actual proof» i temes de composició pròpia. No cal dir que ja han passat pels 
principals clubs de jazz de la península.

Teatre Sala Trono
DANSA

Velocidad personal
Dj.10 · 21:30 · 6 €
Concepte, direcció, coreografia i interpretació: Helena Lizari

Aqui como siempre
Dj.24 · 21:30 · 6 €
Creació i interpretació: Natalia Jiménez
Música: Agustí Fernández i Juan López

TEATRE
La màquina de parlar

Dv.11/Dv.18 · 21.30 · 12 €
Cia. Teatre obligatori
Direcció: Victòria Spunzberg
Sandra Monclús, Marc Rosich i Jordi Andújar

La candidata
Dv.25/Dv.01 · 21:30 · 12 €
Direcció: Laura Freijo i Susana Egea
Actriu: Susana Egea


