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Ballesteros va confirmar
ahir, durant el ple munici-
pal, i a partir d’una pre-
gunta de l’anterior regidor
de Cultura, Albert Vallvé,
que el Teatre Metropol
tancarà les portes «en vista
d’uns informes tècnics»
que aconsellen millorar la
seguretat de l’equipament.
«Si passa alguna cosa, serà
aquest alcalde qui rebrà i
haurà d’anar a judici», va
puntualitzar l’alcalde, en
relació amb les necessitats
de millorar les instal·la-
cions del teatre. De fet,
ahir mateix es va aprovar
una partida de 118.000 eu-
ros per a l’execució de les
obres al teatre tarragoní,
que, segons la regidora
Sandra Coloma, es duran a
terme a partir del mes que
ve i duraran fins al febrer
de l’any que ve, aproxima-
dament. Per això, el con-
sistori ha decidit suspen-
dre la temporada de tardor,
tot i que garanteix «que
cap entitat i col·lectiu de la
ciutat es quedarà sense po-
der fer la seva activitat».
En aquest sentit, la regido-
ra de Cultura va confirmar
a aquest rotatiu que repre-
sentacions tradicionals
com ara els Pastorets, les
actuacions dels esbarts
dansaires i els concerts
que organitzen les Joven-
tuts Musicals es trasllada-
ran a altres espais de la ciu-
tat com per exemple la Fa-
cultat de Jurídiques de la
Universitat Rovira i Virgi-
li, l’Auditori de Caixa Tar-
ragona i el Palau Firal.

«No fem temporada de
tardor perquè no hi ha un
teatre en condicions a la
ciutat. En tots aquests
anys, el Teatre Tarragona
està encallat i el Metropol
no s’ha cuidat prou», va
dir ahir Sandra Coloma,
que va reiterar: «Ens hem
trobat un panorama amb
uns informes que fan un
diagnòstic bastant precari
del Metropol.» A més de
millorar els problemes de
seguretat i humitats que hi
ha a l’equipament, el con-
sistori també vol «dignifi-
car i deixar en condicions»
aquest teatre, que l’any

que ve celebrarà el cente-
nari de la seva construcció.
De fet, Coloma apunta
que, no només hi haurà
canvis físics, sinó que es
planteja també «uns can-
vis de directrius i de rees-
tructuració de la progra-
mació i dels equipaments
culturals».

Cent anys del teatre
L’any 1908, el Patronat
Obrer va encarregar a l’ar-
quitecte modernista tarra-
goní Josep Maria Jujol la
construcció del Teatre
Metropol. L’arquitecte es
va inspirar en el mar per

dissenyar-ne les formes i
els elements decoratius.
Durant la Guerra Civil es-
panyola, una bomba va
caure sobre la galeria vi-
driada que dóna al pati in-
terior del teatre. Se’n va
reconstruir una part de for-
ma diferent a les línies
marcades per Jujol. Anys
després, el Metropol es va
convertir en una sala de ci-
nema; es van tancar portes
i finestres i es va obrir una
entrada per la rambla No-
va, que continua sent l’en-
trada principal. Durant els
anys vuitanta, a l’equipa-
ment també s’hi feien es-

pectacles i representa-
cions teatrals. Poc després,
però, es va clausurar per
les deficients condicions
de seguretat. L’Ajunta-
ment va adquirir l’immo-
ble el 1991 i en va encarre-
gar la reconstrucció a Jo-
sep Llinàs, un arquitecte
que va guanyar els premis
FAD 1006 i Rehabitec per
la tasca feta. Amb la re-
obertura de portes, el Me-
tropol iniciava una altra
etapa el 1995. Ara, amb
vista a la celebració del
centenari, el consistori es
planteja millorar i refor-
mular l’equipament.

L’Ajuntament suspèn la temporada de
tardor per fer obres al Teatre Metropol

Les actuacions d’alguns grups locals, però, es traslladaran a altres espais de Tarragona

L’arquitecte Jujol es va inspirar en el mar per dissenyar les formes i els elements decoratius del Metropol. / J. FERNÀNDEZ

� L’Ajuntament de Tarragona ha decidit sus-
pendre la temporada de tardor al Teatre Metro-
pol de Tarragona per dur a terme unes obres de
millora en aquest equipament, que, segons la

CARINA FILELLA / Tarragona regidora de Cultura, Sandra Coloma, «presenta
molts problemes de seguretat». De fet, l’alcal-
de, Josep Fèlix Ballesteros, va anunciar que
ahir mateix s’havia aprovat destinar una parti-
da de 118.000 euros a l’execució de les obres.

Tot i això, Coloma va avançar que les actua-
cions de grups locals, com ara les dels Pasto-
rets, els esbarts dansaires i els concerts de les
Joventuts Musicals, es traslladarien a altres es-
pais de la ciutat, com ara el Palau de Fires.

� El Teatre Bartrina va ser
ahir l’escenari de la re-
transmissió en directe de
l’òpera Andrea Chénier,
que es representava al
Gran Teatre del Liceu de
Barcelona. L’òpera és una
de les primeres propostes a
Reus de l’Anella Cultural,
un projecte impulsat per la
Generalitat i la Xarxa
Transversal que permet la
interconnexió, amb inter-
net-2, de diversos equipa-

ments culturals de Cata-
lunya.

Pep Fargas, gerent de la
Xarxa Transversal, que
aplega diversos municipis
catalans, va comentar
abans de començar la re-
transmissió que l’òpera no
és el tipus de proposta que
defineix més bé l’Anella
Cultural, «ja que és un es-
pectacle unidireccional
que no permet la interacti-
vitat». Tot i així, va desta-
car el luxe que representa

per a la Xarxa Transversal
tenir un soci com el Gran
Teatre del Liceu, amb el
qual ben aviat es concreta-
rà un calendari de noves
retransmissions d’òperes.
Aida, a finals d’any, serà la
propera proposta operísti-
ca. Andrea Chénier és una
òpera ambientada en la
Revolució Francesa. L’au-
tor de l’obra, Umberto
Giordano, la va estrenar
l’any 1896 al Teatre Scala
de Milà.

Els teatres Bartrina i Liceu, units
per l’òpera «Andrea Chénier»

N.B. / Reus

Un moment de la representació, ahir, de l’òpera al Bartrina. / JUDIT FERNÁNDEZ

Els premis
literaris Ciutat de
Tarragona reben
341 originals

� Tarragona. Els organit-
zadors dels premis Li-
teraris Ciutat de Tarra-
gona han fet un balanç
positiu després de tan-
car el recompte d’origi-
nals presentats en les
diverses modalitats
convocades en l’edició
del 2007. La suma total
d’obres rebudes és de
341, vuit més que en
l’edició anterior.
«Aquesta xifra indica
una tendència de conti-
nuïtat i d’estabilitat
d’un cartell de guar-
dons que ja s’ha fet un
lloc en el panorama
dels premis literaris en
català», segons diu el
consistori en un comu-
nicat de premsa. Premis
com el Pin i Soler de
novel·la (22 treballs), el
Comas i Maduell de
poesia (62), el Vidal
Alcover de traducció
(6) i el Joan Amades de
cultura popular (3) han
experimentat un lleu
decreixement respecte
de l’edició anterior, pe-
rò es mantenen en la
mitjana dels dos darrers
anys. En canvi, amb
241 treballs (21 més
que l’any passat) el pre-
mi de narrativa curta
per internet Tinet ha ex-
perimentat un impor-
tant creixement respec-
te de la convocatòria
anterior i s’ha consoli-
dat com un dels premis
amb més resposta dins
de la convocatòria dels
premis literaris Ciutat
de Tarragona. L’acte de
lliurament dels guar-
dons tindrà lloc en el
marc de la Tardor Lite-
rària, en el transcurs
d’un sopar literari con-
vocat pel 17 de novem-
bre, a l’hotel Imperial
Tàrraco. / EL PUNT.




