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● Amb una lectura de
poemes que realitzarà el 6
de novembre al Centre
Cultural i Ocupacional
(19:00), el músic aragonès
José Antonio Labordeta
inaugurarà el curs 2009-
2010 de l’Antena del Co-
neixement de la URV a
Cambrils. Aquest serà el
tercer curs de l’Antena del
Coneixement, que en-
guany ofereix algunes no-

vetats, segons ha informat
el seu director, Ramón
García Mateos. Així s’han
programat activitats con-
juntament amb altres enti-
tats i organismes, com els
actes de la Setmana de la
Ciència, amb l’àrea de
Cultura de l’Ajuntament;
o les taules rodones del
tercer Fòrum Cambrils
Ciutat Educadora, en col-
laboració amb la regidoria
d’Educació i Polítiques

Actives d’Ocupació.
L’Antena del Coneixe-
ment també manté les lí-
nies d’actuació ja establer-
tes en cursos anteriors,
com són les conferències
impartides per rellevants
figures de la cultura i el co-
neixement, com en aquest
curs serà el filòsof Jesús
Mosterín, entre d’altres, o
les activitats de l’aula de
poesia, que enguany aple-
garà poetes com David

Castillo, Ignacio Sanz,
Àlex Susanna i Francesc
Parcerisas. Precisament,
dins les activitats de l’aula
de poesia, per Sant Jordi
s’organitzaran unes jorna-
des de poesia al carrer amb
el títol I el vers s’ha fet ho-
me i ha habitat entre nos-
altres. També l’any que ve
es retrà un homenatge al
poeta Miguel Hernández
amb motiu del centenari
del seu naixement.

José Antonio Labordeta inaugurarà el
curs 2009-2010 de la URV a Cambrils

EL PUNT / Cambrils

● Reus. El Centre de Normalització Lingüística de
l’Àrea de Reus Miquel Ventura i Reus Desenvolupa-
ment Econòmic SA (Redessa) han signat un acord
per promoure el programa Voluntariat per la Llengua
a l’empresa. Les dues organitzacions estan d’acord
que la integració lingüística de les persones que vi-
uen a Catalunya és una tasca de tota la societat i que
l’àmbit laboral és un espai de comunicació i relació
important en què les empreses, amb iniciatives com
Voluntariat per la Llengua, poden afavorir la integra-
ció lingüística en el marc de la responsabilitat social.
Així, d’una banda Redessa col·laborarà en la difusió
de les diferents edicions del programa Voluntariat
per la Llengua entre les empreses que en són mem-
bres, i el CNL formarà les parelles lingüístiques i en
farà el seguiment. D’altra banda, el CNL impartirà,
gratuïtament, una sessió sobre recursos lingüístics
adreçada al personal de Redessa i de les empreses
vinculades. A més, Redessa incorporarà al seu web
un enllaç al web de recursos lingüístics per a les em-
preses creat pel CNL. L’acord, que té una durada de
dos anys, també inclou la cessió puntual d’aules de
Redessa al CNL per administrar-hi les proves finals
dels cursos de català a distància. A la fotografia, el
gerent del viver d’empreses de Redessa, Antoni Tri-
lla, i la directora del CNL, Anna Saperas, després de
signar l’acord. / EL PUNT

REUS
Redessa promourà el Voluntariat per la
Llengua entre les seves empreses

● Tarragona. La temporada de tardor del Teatre Metro-
pol començarà aquesta nit (21.30 h) amb la represen-
tació de la comèdia Cancun, de Jordi Galceran, l’au-
tor de l’èxit teatral El mètode Grönholm. L’obra ex-
plica la història de dos matrimonis veterans que viat-
gen a Cancun i, després d’una nit amb unes quantes
copes de més, es destapen una sèrie de secrets i re-
trets que els faran qüestionar com hauria estat la seva
vida amb una altra parella. Arribats als cinquanta,
amb la vida encarrilada i després de compartir vint o
trenta anys amb una persona, es replantegen la seva
vida amb la parella escollida. Amb direcció de Josep
Maria Mestres, el repartiment d’actors està format
per Lluïsa Castells, Lluïsa Mallol, Ferran Rañé i To-
ni Sevilla. / EL PUNT

TARRAGONA
«Cancun», de Jordi Galceran, obre avui la
temporada de tardor del Teatre Metropol

L’àrea de Cultura de
l’Ajuntament de Reus ha
decidit prescindir del nom
amb què fins ara s’havia
conegut el festival poètic
perquè «està en litigi i en-
cara no s’ha resolt», va ex-
plicar ahir la regidora Em-
par Pont. La creadora i di-
rectora del festival en les
quatre primeres edicions,
l’escriptora Isabel Olesti,
ha registrat el nom de Taca
d’Oli, fet que ha motivat
que «hàgim decidit mante-
nir el festival però prescin-
dint del nom», va matisar
una Pont amb poques ga-
nes d’entrar en polèmi-
ques. El festival té un pres-
supost de 24.000 euros
(6.000 menys que l’any
passat) i té ajuts de la Dipu-
tació de Tarragona i la Ins-
titució de les Lletres Cata-
lanes, tot i que la petició de
subvenció a aquest últim
organisme s’ha fet fora de
termini, una circumstància
que, segons la regidora, no
impedirà que no s’atorguin
els diners amb què se sufra-
garà la meitat del cost del
festival.

El festival començarà el
12 de novembre a la Sala
Santa Llúcia (19.00 h), vuit
dies després que hagi aca-
bat el festival de cinema
Memorimage (que també
ha experimentat una pro-
funda renovació), i ho farà
amb la presentació del pro-
jecte Videolit, una proposta
de fusió de poesia i audio-
visuals que promouen els

escriptors Aleix Cort i Cori
Pedrola entre els instituts
de Reus. Al mateix indret
(21.00 h) també es repre-
sentarà l’espectacle inau-
gural Ciutat, un muntatge
basat en el llibre de poemes
inèdits del mateix títol de
l’escriptor Jordi Cervera.
El divendres dia 13, el festi-
val ha programat dos es-
pectacles escènics: a la Bi-
blioteca Central Xavier
Amorós (19.30 h), Xerrai-
res, improvisant en busca
d’autor, una producció del
Centre d’Arts Escèniques
de Terrassa que dirigeix

Carlo Boso i en el qual els
actors Lluís Graells i Ga-
briel Serrans interpreten
qualsevol tema que els pro-
posi el públic; i a la Sala
Santa Llúcia (21.00 h), Iti-
nerari de paraules, un reci-
tal en què l’actriu Montser-
rat Carulla posa la veu als
seus contes i poemes prefe-
rits de les literatures catala-
na i espanyola.

Tovallons poètics
Dissabte serà el dia fort del
festival, amb l’espectacle
infantil De bracet, de la
companyia Samfaina de

Colors (Sala Santa Llúcia,
18.00 h), i dues propostes
de poesia al carrer: Líquid,
del músic i artista reusenc
Marc Cortadelles (vestíbul
del Palau Bofarull,
19.00 h), i Lletres d’aigua,
un recital del cantautor
prioratí Jesús Fusté sobre
poemes d’autors del terri-
tori, com ara Xavier Amo-
rós, Artur Bladé, Gerard
Vergés i Andreu Carranza
(vestíbul del Centre de
Lectura, 19.30 h). Dissabte
també es lliuraran els
XXXI Premis Literaris
Baix Camp per a Joves
(Centre de Lectura,
20.00 h) i a la nit es repre-
sentarà Ilíada, una produc-
ció del festival Grec de
Barcelona i els centres es-
cènics de Reus i Terrassa.
Ilíada, de l’autor Alessan-
dro Baricco, explica l’as-
setjament de la ciutat de
Troia de l’obra homèrica
però des del punt de vista
de les dones dels protago-
nistes. D’altra banda, el
festival ha arribat a acords
amb restaurants de la ciutat
per incloure’ls en la pro-
posta Restaura-poesia, en
què es facilitaran tovallons
als comensals on hi haurà
escrits poemes de Maria
Mercè Marçal, Miquel
Martí i Pol i Vicent Andrés
Estellés. D’altra banda, els
pubs que formen part de
l’Associació Reusenca de
Locals d’Oci Nocturn pro-
jectaran la nit de dissabte
una mostra de videolits.

El V Festival de Poesia de Reus
programa vuit activitats en una

edició totalment renovada
Ja no es diu Taca d’Oli perquè el nom el té registrat l’exdirectora del festival

L’actriu Montserrat Carulla llegirà els seus poemes preferits
en el marc del festival. / GABRIEL MASSANA

● Un festival renovat, amb més im-
plicació dels creadors locals, és el
que proposa la cinquena edició del
Festival de Poesia de Reus. La reno-

NATÀLIA BORBONÈS / Reus vació ha implicat, sobretot, prescin-
dir de la directora anterior, Isabel
Olesti, i, en conseqüència, la pèrdua
del nom de Taca d’Oli, amb què es
van conèixer les quatre primeres edi-

cions del festival. Els vuit actes del
festival, gairebé tots relacionats amb
les arts escèniques, es desenvolupa-
ran del 12 al 14 de novembre en di-
versos escenaris de la ciutat.

● El Vendrell. L’Auditori Pau Casals del Vendrell serà
l’escenari, aquesta nit, a les deu, d’una altra mostra
del folk més popular dels pobles pirinencs. El Pont
d’Arcalís presentarà a la capital del Baix Penedès el
seu últim treball, Noves cançons dels Pirineus. Amb
aquest treball, el vuitè disc de la formació, la banda
fa un recull de temes instrumentals i cantats de l’obra
A peu pels camins del cançoner, recollides al volum
VI de la col·lecció creada per una de les ànimes de la
banda, Artur Blasco (veu, acordió diatònic i rabe-
quet). El Pont d’Arcalís visita el Vendrell en el marc
del Circuit Folck 2009, una mostra que difon propos-
tes de qualitat de música d’arrel catalana. / EL PUNT

EL VENDRELL
El Pont d’Arcalís presenta al Vendrell el seu
últim treball, «Noves cançons dels Pirineus»


