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Venda d’entrades a partir del 15 d’octubre
(a partir de les 10 h)

Abonaments nous: 10 i 11 d’octubre

de dimarts a dissabte d’11 h a 14 h
i de 18 h a 20 h (excepte festius)

Les 24 h a: I taquilles del Teatre Metropol:

Consulta tota la programació a www.tarragona.cat

Teatre Metropol >TARRAGONA
100 ANYS TEMPORADA DE TARDOR 2008 

I ELS ALTRES CICLES DEL METROPOL: Dimarts Musicals, Les Escoles van al 
Teatre, Escena Tarragona, Fòrum Metropol, etc.

Una tardor plena d’emocions!
TEATRE

Companyia adherida a:

[DIVENDRES 24.10.08|21.30 h]

EL LLEIG
De Marius von Mayenburg
Direcció: Juan Carlos Martel Bayod
Amb Joan Negrié, Oriol Grau, Neus Umbert i Pep Muñoz

ÒPERA DE CAMBRA

MÀGIA
MENTALISME

TEATRE

TEATRE

TEATRE

MÚSICA - TEATRE

MÚSICA

DANSA - TEATRE

[DISSABTE 08.11.08|21.30 h] / [DIUMENGE 09.11.08|19 h]

BRUNA DE NIT
ÒPERA DEL CIRC CELESTE
Música de Xavier Pagès i llibret de Joan Duran
Direcció musical: Xavier Pagès / Direcció escènica: Víctor 
Álvaro  / Amb Mercè Baiget, Mireia Bonet, Andrés Moya, Germán 
de la Riva i Josep Fort / Orquestra de cambra Camerata XXI / Piano: 
Sílvia Vidal

[DIJOUS 20.11.08|21.30 h]

ANTHONY BLAKE / MÁS CERCA
Direcció escènica: Esteve Ferrer

[DIVENDRES 14.11.08|18.30 i 21.30 h]

EL LLIBERTÍ
D’Éric-Emmanuel Schmitt
Direcció: Joan Lluís Bozzo
Amb Ramon Madaula, Montse Guallar, Rosa Renom, Nausica Bonnín, 
Jofre Borràs i Paula Vives

[DIVENDRES 21.11.08|21.30 h]

GERMANES
Dramatúrgia i direcció: Carol López
Amb Maria Lanau, Aina Clotet, Nora Navas, Amparo Fernández, Marcel 
Borràs i Paul Berrondo

[DIUMENGE 30.11.08|19 h]

LA TORTUGA DE DARWIN
De Juan Mayorga / Direcció: Ernesto Caballero
Amb Carmen Machi, entre d’altres
Espectacle en castellà

[DIMECRES 03.12.08|21.30 h]
YLLANA

PAGAGNINI
Idea original: Yllana, Ara Malikian

[DISSABTE 15.11.08|22 h]

PEGASUS
Amb Max Sunyer (guitarres), Josep Mas Kitfl us (teclats), Santi Arisa 
(percussions) i Rafel Escoté (baix)

[DIJOUS 30.10.08|21.30 h]
CIA. AU MENTS

TALES OF THE BODY
Interpretació i coreografi a: Andrea Cruz / 
Direcció i coreografi a: Tomeu Gomila

[DIJOUS 11.12.08|21.30 h]
LOS CORDEROS

CRÓNICA DE JOSÉ AGARROTADO
Intèrprets: David Climent i Pablo Amorós

[DIVENDRES 12.12.08|21.30 h] / [DISSABTE 13.12.08|20 h]

ESPECTRES
De Henrik Ibsen Versió de Carles Mallol i Magda Puyo
Direcció: Magda Puyo
Amb Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas, Ramon Pujol, Mingo Ràfols 
i Queralt Casasayas

[DIVENDRES 26.12.08|18.30 h] / [DISSABTE 27.12.08|18.30 h]
ASSOCIACIÓ LA SALLE

ELS PASTORETS
De Josep M. Folch i Torres

[DISSABTE 03.01.09|18.30 h] / [DIUMENGE 04.01.09|18.30 h]
CIA. LA GOLFA

ELS PASTORETS DE TARRAGONA
De Josep M. Folch i Torres 
Versió de Josep Bargalló

[DISSABTE 25.10.08|19 h]
THÉÂTRE DES ZYGOMARS (Bèlgica)

PETITES HISTÒRIES 
DEL COR
Recomanat a partir de 3 anys

[DISSABTE 20.12.08|19 h]
COMPANYIA PLAN B

LA VENTAFOCS
Direcció i coreografi a: Arantxa Sagardoy
Recomanat a partir de 3 anys

DANSA [DIVENDRES 28.11.08|21.30 h]
COMPANYIA PLAN B

VISIONS / DINAMO
Direcció artística i coreografi es: Arantxa Sagardoy 
i Alfredo Bravo

DANSA - TEATRE

TEATRE FÍSIC

TEATRE

TEATRE FAMILIAR

TEATRE FAMILIAR

TITELLES

[DISSABTE 29.11.08|19 h]
COBOSMIKA COMPANY

SCRAKEJA’T
Per a tots els públics

DANSA

DANSA

MÚSICA

MÀGIA
MENTALISME

inclòs a:

inclòs a:

inclòs a:

inclòs a:

Companyia adherida a:

128307-941581B

L’alcalde de Reus, Lluís
Miquel Pérez, i el de Riu-
doms, Josep M. Cruset,
continuen mantenint les
seves conviccions sobre el
lloc d’origen de Gaudí, se-
gons va remarcar el segon:
«Però estem d’acord que
d’una família de pare riu-
domenc i mare reusenca
va néixer l’arquitecte més
genial del món.» Per al seu
homòleg reusenc, si s’ha
trigat a unir esforços al
voltant de la figura de
Gaudí no ha estat per falta
d’interès dels dos ajunta-
ments: «El conveni no es
podia formalitzar abans
perquè encara no s’havien
creat els elements que ara
han precipitat aquesta
col·laboració conjunta,
com són el Gaudí Centre i
l’Epicentre Gaudí.»

Així, en virtut del con-
veni, els dos ajuntaments
col·laboraran en la promo-
ció turística dels dos equi-
paments. En aquest sentit,
tant al Gaudí Centre de
Reus com a l’Epicentre
Gaudí de Riudoms (situat
a la casa pairal de la famí-
lia de l’arquitecte) es faci-
litarà material informatiu i
promocional dels dos mu-
seus. D’altra banda, la ciu-
tat de Reus convidarà les
entitats més destacades de
Riudoms a visitar de franc
el Gaudí Centre i afegirà a
la pàgina web del museu
reusenc un enllaç amb el
web de l’Ajuntament de
Riudoms per promocionar
l’Epicentre Gaudí. També
al web de l’Ajuntament de
Riudoms hi haurà el cor-

responent enllaç amb el
Gaudí Centre de Reus.
D’altra banda, el Patronat
Municipal de Turisme i
Comerç de Reus portarà
material promocional de
l’Epicentre Gaudí de Riu-
doms a les fires turístiques
a què assisteixi. Final-
ment, les entrades per visi-
tar un dels dos museus se-
ran més barates si també es
visita l’altre centre d’inter-
pretació.

L’Ajuntament de Riu-

doms va rebre amb tota so-
lemnitat i protocol la dele-
gació reusenca, que només
d’entrar a la casa consisto-
rial es va topar amb el ge-
gant del poble que repro-
dueix la figura d’Antoni
Gaudí. Una circumstància
que va ser rebuda amb
somriures per part de tot-
hom i que va ser la mostra,
com va explicar després
Pérez, que les guerres de
campanar entre sectors
dels dos municipis per

atribuir-se el bressol on va
néixer «un dels catalans
més universals i deixem-
ho així» –segons el batlle
reusenc– ja feia anys que
havien acabat en l’àmbit
institucional. El desglaç
definitiu de les relacions
es va produir el 26 de se-
tembre de l’any passat, en
què el nou alcalde de Riu-
doms, Josep M. Cruset, va
ser un dels convidats des-
tacats en la inauguració
oficial del Gaudí Centre.

Reus i Riudoms enterren la disputa
sobre el poble natal de Gaudí

Els dos ajuntaments promocionaran junts la vida i l’obra de l’arquitecte

L’alcalde de Riudoms va rebre el seu homòleg reusenc davant del gegant del poble que re-
presenta Antoni Gaudí. / JUDIT FERNÁNDEZ

● Amb molta solemnitat, els ajunta-
ments de Reus i Riudoms van signar
ahir un conveni de col·laboració per
promocionar la vida i l’obra d’Anto-

NATÀLIA BORBONÈS / Riudoms ni Gaudí. Els alcaldes dels dos muni-
cipis van rubricar a Riudoms un do-
cument que obvia allò que durant
anys ha separat les dues poblacions,
és a dir, atribuir-se el lloc de naixe-

ment de l’arquitecte, i que posa, en
canvi, l’accent en la col·laboració
entre els dos museus dedicats a Gau-
dí: el Gaudí Centre de Reus i l’Epi-
centre Gaudí de Riudoms.

● Dues coproduccions del
Centre d’Arts Escèniques
de Reus (CAER) de la
temporada passada han
obtingut un total de tretze
nominacions a la catorze-
na edició dels Premis Bu-
taca 2008 de teatre i cine-
ma de Catalunya, que
s’atorguen exclusivament
per votació dels especta-
dors. Es tracta d’El silenci
del mar, de Jean Bruller

Vercors, una coproducció
del CAER amb els centres
escènics de Terrassa i de
Girona-Salt. L’espectacle
té set nominacions al mi-
llor muntatge de petit for-
mat, millor direcció (Mi-
quel Górriz), millor actor
(Pere Arquillué), millor
actor de repartiment (Xicu
Massó), millor actriu de
repartiment (Miriam Ala-
many), millor escenogra-
fia (Lluc Castells) i millor

il·luminació (Nani Valls).
El silenci del mar lidera el
rànquing de nominats se-
guit per Què va passar
quan la Nora va deixar el
seu marit, una coproduc-
ció del CAER i el Teatre
Nacional de Catalunya. En
aquest muntatge, les no-
minacions són al millor
muntatge teatral, millor
direcció (Carme Portace-
li), millor actriu (Lluïsa
Castell), millor actor de

repartiment (Manel Bar-
celó), millor escenografia
(Paco Azorín) i millor
composició original (Dani
Nel·lo, Jordi Soto i Jordi
Prats). Fins al 17 de no-
vembre es podran votar els
espectacles nominats a tra-
vés de la pàgina web
www.premisbutaca.cat.
La gala de lliurament dels
guardons tindrà lloc el dia
24 de novembre a Premià
de Mar.

Dos espectacles coproduïts pel CAER
aspiren a tretze premis Butaca
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