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Dijous 5, divendres 6 i 
dissabte 7 de novembre
17 - 20.30 h. Jardins del Camp 
de Mart

Derrota 
Amb Paloma Fernández Sobrino

Una actriu actua per a un sol 
espectador, que ha de demanar hora 
amb una cita prèvia. L’actuació intensa i 
particular dura 14 minuts.

Informació i inscripcions: 
lletres.tgna@tarragona.cat
Organitza: Associació Cultural Ariadna, 
Tren-K i l’Âge de la Tortue. Amb el suport 
de: Àrea de Cultura de l’Ajuntament

Divendres 6 de 
novembre
21.30 h. Teatre Metropol

Hamlet
De William Shakespeare. Direcció: 
Oriol Broggi. Amb Julio Manrique, 
Jordi Rico, Carme Pla, Carles 
Martínez, Marc Rodríguez, Aida de 
la Cruz, Ramon Vila. 

Una versió propera del clàssic de 
Shakespeare. 

Preu: 15 i 18 €
Venda d’entrades a les taquilles del 
Teatre Metropol i al ServiCaixa
 

Divendres 6 i dissabte 7 de 
novembre
21 h. Sala Trono

Sóc una màquina
Direcció: Montse Rodríguez. Amb Albert 
Puigdueta i Pep Miràs. 

Diuen que només utilitzem un 10% de la 
capacitat del nostre cervell i alguns especulen 
què podríem fer si poséssim en marxa el 
percentatge que no utilitzem.

Preu: 12 € (10 € Amics de la Sala Trono)
Reserva entrades: tel. 977 22 20 14. 
A/e: taquilla@salatrono.com. Org: Sala Trono

 

Tarragona, 28 d’octubre - 28 de novembre de 2009

amb els 5 sentits

Tardor
literaria

http://blocs.tinet.cat/5sentits  
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TARDOR LITERÀRIA DE TARRAGONA

«Sovint passa que som els
adults els qui parlem dels
joves, del que pensen i del
que els convé. Per què no
es dóna la paraula als joves
i es deixa que expressin les
seves opinions i que facin
les seves pròpies refle-
xions?». Sota aquesta pre-
missa s’han organitzat les
jornades Joves i teatre,
que tindran lloc demà, a
partir de les nou del matí, a
la Casa de la Generalitat.

La conferència inaugu-
ral serà a càrrec de Jaume

Melendres, autor dramà-
tic i director d’escena.
S’han organitzat dues tau-
les rodones: una sobre la
relació entre teatre i ense-
nyament, en què intervin-
dran Eulàlia Tatché, Fre-
deric Roda i Fernando
Bercebal, moderats pel
director territorial de Cul-
tura, Adam Manyé; i una
segona que intentarà do-
nar resposta a la qüestió
El jove, un nou públic per
al teatre?, amb la partici-
pació de Joan Morros,

joaquim Aloy i Tena Bus-
quets, moderats per Jordi
Giramé. Entre un i altre el
grup de teatre Vis de Va-
nadi, que enguany celebra
el 25è aniversari, oferirà
una representació teatral,
dirigida per Ester Cot.

A dos quarts de set de la
tarda començarà el debat

obert Els joves parlen de i
sobre teatre, en el qual els
joves assistents «podran
expressar-se en veu alta».

També s’oferirà la pos-
sibilitat que els inscrits a
les jornades assisteixin a
la representació de l’obra
de teatre Hamlet, amb di-
recció d’Oriol Broggi,

que tindrà lloc el mateix
dia, a dos quarts de deu de
la nit, al Teatre Metropol.
En aquesta ocasió, el clàs-
sic de Shakespeare està
protagonitzat per l’actor
Julio Manrique.

Aquesta jornada, que
s’inclou dins de la progra-
mació de la Tardor Literà-

ria de Tarragona, ha estat
organitzada pel grup Vis
de Vanadi, integrat per jo-
ves de l’IES Martí i Fran-
quès, amb la col·laboració
de l’Institut de Ciències
de l’Educació i el patroci-
ni de la secretaria de Jo-
ventut de la Generalitat de
Catalunya.

Conviden els joves
a participar en una

jornada sobre el
món del teatre

Organitzada pel grup Vis de Vanadi,
que enguany celebra el 25è aniversari
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● El grup de teatre Vis de Vanadi, amb la col·laboració
de l’Institut de Ciències de l’Educació i el patrocini de la
secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya, ha
organitzat per aquest divendres la jornada de reflexió Jo-
ves i teatre, que tindrà lloc a la Casa de la Generalitat de
Tarragona.

Una de les representacions del grup Vis de Vanadi, que enguany celebra el 25è aniversari. / EL PUNT

● L’Associació de Profes-
sionals i Estudiosos en
Llengua i Literatura Cata-
lanes (Apellc) s’afegeix a
la programació de la Tar-
dor Literària de Tarragona
amb l’organització de les
jornades Dones i literatu-
ra, a través de les quals
proposen «reflexionar so-
bre les utopies i les antiu-
topies en el moviment fe-
minista internacional i so-
bre l’experiència de dones

escriptores del Camp de
Tarragona».

Les jornades comença-
ran dimecres que ve, dia
11, amb la conferència
Cartografia en femení:
dones, cos i espai (19h),
que pronunciarà Liz Rus-
sell, professora titular del
departament de filologia
anglogermànica de la Uni-
versitat Rovira i Virgili
(URV) i cofundadora del
grup d’investigació inter-
disciplinària GREC (gè-

nere, raça, ètnia i classe).
Tot seguit, hi haurà una
taula rodona a càrrec de
tres participants, que tenen
en comú el fet de ser dones
escriptores: Lurdes Mal-
grat, Rosa Pagès i Isabel
Ortega. L’encarregada de
moderar serà Agnès Llo-
rens.

Les jornades Dones i li-
teratura tindran lloc, el dia
11, a la sala d’actes de la
Cambra de Comerç de
Tarragona.

L’Apellc proposa reflexionar sobre
les utopies en el moviment feminista
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● Intencions és el títol de
l’exposició que dimecres
que ve inaugurarà La va-
queria de Tarragona i que
inclou una col·lecció de
pintures de Xavier Trobat,
acompanyades de textos
d’Ignasi Papell.

«Amb Intencions volem
mostrar les nostres inquie-
tuds, vivències i senti-
ments sobre aspectes vi-
tals o situacions quotidia-
nes que hem viscut o ima-

ginat», expliquen els dos
creadors, que hi afegei-
xen: «Hem utilitzat obres
pròpies de pintura i litera-
tura per inspirar-nos mú-
tuament: alguns traços,
colors o formes han inspi-
rat certs poemes, i alguns
versos han inspirat més
obra pictòrica. Interaccio-
nar és el que ens motiva,
ens enriqueix i ens sugge-
reix nous camins, noves
experiències, noves textu-
res i nous sentiments.»

Xavier Trobat i Ignasi
Papell han participat
–moltes vegades amb el
suport de l’associació cul-
tural Ariadna– en diverses
activitats de literatura,
pintura, disseny i cinema.
Ara volen mostrar conjun-
tament les seves «inten-
cions» en aquesta exposi-
ció que es podrà veure a la
sala La Vaqueria fins al dia
5 de desembre, en el marc
de la Tardor Literària de
Tarragona.

La Vaqueria exposa pintures de
Xavier Torbat i textos d’Ignasi Papell
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