
DIVENDRES, 25 SETEMBRE 2009 T A R R A G O N A LAVANGUARDIA 17

Divendres, 25

Terrània. Festival Internacional de
ceràmica de Montblanc, amb la
participació de 45 ceramistes i
una exposició col·lectiva que es
podrà visitar durant tot el cap de
setmana.
Antiga església de Sant Francesc i
voltants, Montblanc (matí i tarda).

Menjar, identitat i cultura. Confe-
rència a càrrec de Maite Lirio, pro-
fessora de batxillerat de llengua i
literatura castellana, dins del cicle
El viatge dels aliments: creences,
costums i noms.
CaixaForum Tarragona, carrer de
Colom, 2, Tarragona (19.00 hores).

Dissabte, 26

Cultura ibera. Visita guiada al
Centre d'Interpretació de la Cultu-
ra dels ibers Casa O'Connor, que
incorpora un taller de teixir.
Centre d'Interpretació Casa O'Connor,
Alcanar (11.00 i 12.30 hores).

Reverberatio, de Tom Carr. Visita
guiada per la mostra dedicada a
la trajectòria de l'artista, des dels
seus primerencs dibuixos del Se-
rrallo fins a la seva darrera crea-
ció, elaborada especialment per a
aquesta exposició.
Sala d'exposicions Caixa Tarragona,
carrer d'Higini Anglès, 5, Tarragona
(19.00 hores).

Haydn i Beethoven. Actuació del
Quartet Hargrave, dins del Cicle
de Tardor a l'Auditori Pau Casals.
Auditori Pau Casals, avinguda de
Palfuriana, 52, El Vendrell (22.00
hores). Preu: 6 euros.

Diumenge, 27

Eros+ismes. Mostra dedicada a
l'erotisme i a la subjectivitat crea-
tiva, amb obres de Miquel Barce-
ló, Guinovart i Picasso, entre al-
tres artistes.
Port de Tarragona-Sala Josep Lluís
Navarro (Tinglado 4), Moll de Costa,
Tarragona (de 11.00 a 14.00 hores).

Sardanes a Constantí. Aplec amb
les cobles Reus Jove i Ressó. En
acabar, hi haurà cava i coca per a
tothom.
Escoles Velles, Constantí (12.00 i
16.30 hores).

L'impossible. Darrer dia de repre-
sentació a Tarragona de l'obra de
Paco Zarzoso, a càrrec de Joan Ne-
grié, Oriol Grau i Paloma Arza.
Sala Trono, carrer de Misser Sitges,
10, Tarragona (19.00 hores). Preu:
12 euros.

Música negra. La formació Quar-
tet Síxters presenta el seu segon
treball discogràfic, titulat Sixtersti-
me, dins de la programació Tarra-
gona estrena.
Auditori Caixa Tarragona, carrer de
Pere Martell, 2, Tarragona (19.00
hores). Entrada-donatiu: 2,5 euros.

M.R. MARTÍ

Concha Velasco amb La
vida por delante obrirà
aquest vespre la tempo-

rada de tardor-hivern del Tea-
tre Auditori Felip Pedrell de
Tortosa. Dirigida per Josep
Maria Pou, i amb la participa-
ció de l’actor català Carles Ca-
nut, La vida por delante ha es-
tat el gran èxit de la temporada
teatral a Barcelona. Sobretot
per la interpretació que la vete-
rana actriu fa deMadammeRo-
sa, una vella exprostituta jueva
supervivent d’Auschwitz que
acull nens en un suburbi de Pa-

rís. José Luis Fernández i el jo-
ve Rubèn de Eguia, que inter-
preten dosmagrebins, comple-
ten el repartiment d’aquesta
obra, que és una adaptació de
la novel·la de Romain Gary.
D’altra banda, l’altra gran es-

trena que es podrà veure a Tor-
tosa serà Cancun, l’última co-
mèdia de Jordi Galceran. Tam-
bé passaran pel Felip Pedrell la
comèdia musical Nelly Blue,
presentada a la recent Fira de
Tàrrega, i les obres familiars
L'avi Ramon i Una nit al mu-
seu. En l’apartatmusical, desta-
ca l’actuació del quartet Barce-
lona Swing Serenaders.

El teatre ha patit una reforma integral, ha guanyat en seguretat, confortabilitat i visibilitat
AJUNTAMENT DEL VENDRELL

MARIA ROSA MARTÍ
El Vendrell

L a programació tea-
tral torna aquest dis-
sabte a la capital del
Baix Penedès amb la
reobertura del Tea-

tre Municipal Àngel Guimerà.
Després de dos anys d’obres tot
ha canviat. En primer lloc, el
nom. Fins ara, l’equipament era
conegut com el teatre de La Lira
Vendrellenca, perquè és propie-
tat d’aquesta entitat centenària.
L’elevat cost de la reforma
(3.500.000 euros) va portar l’enti-
tat a signar un conveni amb
l’Ajuntament perquè aquest es
fes càrrec de les obres. A canvi, el

Consistori tindrà l’usdefruit de
l’equipament durant els propers
45 anys per emprar-lo com a tea-
tre municipal. “S’han trobat el pa
i la gana”, explica Xavier Merca-
dé, president de La Lira. A més,
el conveni garanteix els drets de
La Lira, que continuarà utilitzant
el teatre per a les seves activitats.
A banda del nom, el teatre ha

patit una reforma integral (de
l’original, només se n’ha conser-
vat la façana). Així, l’edifici ha
guanyat en seguretat, confortabi-
litat i visibilitat. “S’ha fet un pen-
dent a la platea per veure millor
els espectacles”, explica la regi-
dora de Cultura, Marta Tutus-
aus. A més, s’ha ampliat la pro-
funditat de l’escenari, que ara fa
15 metres d'ample i 10 de fons, la
qual cosa permetrà acollir
“obres de més gran format”, se-
gons la regidora. L’escenari tam-

bé disposa d’un teló d’acermoto-
ritzat, que permet tancar-lo en
cas d’incendi, i s’han creat cinc
camerinos i una sala polivalent.
A causa d’aquestes millores, pe-
rò, s’ha hagut de reduir l’afora-
ment, que ha passat d’unes 700 a
415 localitats.
Per inaugurar el teatre oficial-

ment, s’ha comptat “amb la gent
de casa, perquè volem que se’l
sentin seu”, diu Tutusaus. Ells
són el Grup de Teatre Inestable

del Vendrell i el Grup de Teatre
La Lira, que s’han unit per repre-
sentar dissabte i diumenge Terra
Baixa, l’obramés coneguda d’Àn-
gel Guimerà. El dramaturg català
està molt unit al Vendrell per-
què, tot i néixer a Santa Cruz de
Tenerife, s’hi va traslladar amb la
seva família al cap de pocs anys.
Ara que el Vendrell ja té un tea-
tre modern, només cal “una pro-
gramació engrescadora perquè
s’ompli”, demana Mercadé. De

moment, l’Ajuntament ha progra-
mat set obres, entre les quals hi
ha els èxits teatrals de la tempora-
da. Són La Infanticida i Germana
PaudeVíctorCatalà (CaterinaAl-
bert), amb Àngels Gonyalons i
EmmaVilarasau; iLa vida por de-
lante, de Romain Gary, interpre-
tada per Concha Velasco. Dues
obres de teatre familiar i una ope-
reta completen la programació
de la primera temporada del Tea-
tre Municipal Àngel Guimerà.c

L'actriu Concha Velasco en l'obra La vida por delante

C U L T U R A

El teatre de La Lira
reobre demà amb
nou nom i gestió
municipal després
de dos anys d'obres

EFE/ANDREU DALMAU

ElVendrell recupera
el seuteatre

P I S T E S

ConchaVelasco obre la
temporadadeTortosa


