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Del 28 d’octubre 
al 28 de novembre

Vestíbul del Teatre Metropol

Exposició: 
Joan Amades. 
La memòria d'un poble 

Divendres 6 de novembre

8.30 – 20 h. Sala d'actes de la Casa de la 
Generalitat a Tarragona (c. Major, 14)

Jornades de reflexió: 
Joves i teatre
Organitzen: Grup de Teatre Vis de Vanadi 
i Institut de Ciències de l'Educació de la URV

amb els 5 sentits
Tarragona, 28 d’octubre - 28 de novembre de 2009

Tardor
literaria

http://blocs.tinet.cat/5sentits  
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● Tarragona. L’exposició itinerant
Joan Amades. La memòria del po-
ble va recalar ahir al vestíbul del
Teatre Metropol, on es podrà veu-
re fins al 28 de novembre. La mos-
tra se centra en la persona i l’obra
del folklorista català en l’any que
es compleix el cinquantè aniver-
sari de la seva mort. El muntatge
inclou notes autobiogràfiques,
una selecció de fotografies, il·lus-
tracions i un breu discurs narratiu
sobre l’home que va preservar de
l’oblit molts costums i tradicions
populars del país. / J.F.

TARRAGONA
Arriba al Metropol la mostra
sobre Joan Amades

Déroute és, a priori, una
aposta arriscada. Sobretot
pel seu format: l’obra es
desenvolupa a l’interior
d’una caravana. Una ac-
triu, Paloma Fernández
Sobrino (membre del col-
lectiu de creadors L’Âge
de la Tortue), actua per a
un sol espectador, que ha
de demanar hora amb una
cita prèvia. L’actuació in-
tensa i particular dura 14
minuts, que l’actriu anirà
repetint entre les cinc de la
tarda i dos quarts de nou
del vespre, als jardins del
Camp de Mart de Tarrago-
na. Les actuacions tindran
lloc entre el 4 i el 7 de no-
vembre, en el marc del
programa cultural de la
Tardor Literària de Tarra-
gona. Déroute és un espec-
tacle de teatre gestual so-
bre la seva falta de lliber-

tat. Segons s’indica en la
seva carta de presentació,
la peça poeticoteatral és
una interpretació lliure
d’un text de Khalil Gibrain
–Le fou, 2006– i un con-
junt de testimonis, confes-
sions recollides en conver-
ses íntimes de dones de to-
tes les edats i de diverses
nacionalitats amb la ma-
teixa actriu. Les trobades
van tenir lloc en la intimi-
tat d’una llar, entre l’actriu
i les seves confidents. Al-
gunes de les frases fruit
d’aquestes converses són
transcrites literalment a la
funció. «En general, les
emocions s’amunteguen,
de manera que esdevenen
una experiència sempre
única i irrepetible», diu
l’actriu.

«En molts indrets del
món, el fet de néixer dona

ja condiciona l’existència.
La paritat homes/dones té
encara un horitzó per aten-
dre, un vot pietós, però no
pas realitat tangible.
Aquest fora de joc implica
la dona en la seva derrota,
el seu etern ajornament de
la qüestió. Però és justa-
ment això, en aquesta in-
trospecció inevitable, que
també pot posar la força de
reacció», assenyalen els
responsables d’aquest es-
pectacle, que hi afegeixen:
«La dona posseeix les se-
ves pròpies armes, la seva
sensibilitat i la seva anàlisi
subtil que li ha de permetre
emancipar-se.»

L’estrena de l’obra a
Tarragona ha estat organit-
zada per les associacions
Tren-k i Ariadna, en col-
laboració amb el col·lectiu
L’Âge de la Tortue.

Una actriu per a un únic espectador
Paloma Fernández oferirà en una caravana instal·lada al Camp de Mart una obra per a una sola persona

L’actriu Paloma Fernández, intèrpret de Derrota. / EL PUNT

● Un format innovador i un contingut intens.
L’actriu Paloma Fernández Sobrino oferirà, en
una caravana instal·lada als jardins del Camp
de Mart de Tarragona, un espectacle per a un

CARINA FILELLA / Tarragona sol espectador, el qual ha de demanar cita prè-
via. L’obra, que es presentarà entre els dies 4 i 7
de novembre, dura catorze minuts. Entre les
cinc de la tarda i dos quarts de nou del vespre,
l’actriu l’anirà oferint a tothom que hagi dema-

nat cita. Titulat Derrota (Déroute), el muntatge
és un espectacle de teatre gestual sobre la falta
de llibertat de les dones. El guió s’inspira en
una interpretació lliure d’un text de Khalil Gi-
bran, Le fou.

TARDOR LITERÀRIA DE TARRAGONA

● Tarragona. [Dom] és
un projecte d’art pú-
blic que es va iniciar
l’any 2008 a Lisboa i
que també s’ha dut a
terme a Tarragona en
el marc del cicle d’art
contemporani El Dis-
positiu (www.eldis-
positiu.net). Aquest
col·lectiu ha convidat
persones grans de la
Part Alta per dialogar 
«sobre qüestions de
caràcter existencial»
i d’aquestes conver-
ses s’han extret idees
que han estat esgrafia-
des sobre un fons blau
indi en onze portes ta-
piades del nucli antic.
Ara, aprofitant la Tar-
dor Literària, propo-
sen una visita gui-
ada per aquestes in-
tervencions. El pro-
jecte es presentarà
dissabte, a les dotze
del migdia, al bar La
Queveda. / EL PUNT

TARRAGONA
Proposen visites
guiades a les
intervencions
artístiques de la
Part Alta

● Tarragona. Hermes
Damian i Albert Es-
tengre oferiran dime-
cres que ve (21 h) una
sessió de contacontes
a La Vaqueria. Esten-
gre explicarà contes
del dia dels difunts ca-
talà i Damián narrarà
contes mexicans, des
de la tradició popular
fins a Juan Rulfo. / EL

PUNT

TARRAGONA
Contacontes
mexicà i català, a
La Vaqueria


