
EL PUNT | Dijous, 24 de desembre del 2009 CULTURA -  ESPECTACLES  33

● El 9è Certamen Foto-
gràfic Mitja Marató Ciutat
de Tarragona ja té guanya-
dors. La cursa es va convo-
car el 29 de novembre i, a
més dels 2.000 atletes que
hi van córrer, prop de 60
persones van inscriure’s en
el concurs fotogràfic per
immortalitzar-ne els mi-
llors moments. El veredic-
te del jurat és el següent:
premi Tarraco Center per a

Pepa Vives, per l’obra La
Mitja; premi Fiatc Assegu-
rances per a Anna Ibañez
per l’obra Moment; premi
Indústries Gràfiques Ga-
briel Gibert per a Francesc
Virgili, per l’obra Al mal
temps bona cara; premi
Cobega SA per a Luis Mi-
lian Carbó, per l’obra Paul
Sie, i el premi Ematsa per a
Carmelo Rodrigo, per
l’obra titulada Esforç. El
premi d’honor, dotat amb

700 euros i amb l’obra del
joier tarragoní Joan Blàz-
quez Maratonia, ha estat
per a Guillermo Barberà
Llorca a la millor trilogia.

El jurat estava format
pels fotògrafs Txema Mo-
rera, Silvia Iturre i Joan
Gabarro. Les fotografies
guanyadores i una selecció
de la resta s’exposen a la
sala de la piscina munici-
pal de la Part Baixa Serra-
llo.

El concurs fotogràfic de la mitja
marató de Tarragona ja té guanyadors
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Una de les fotografies guanyadores del concurs fotogràfic. / EL PUNT

L’aleshores expresident
dels Estats Units, Richard
Nixon, manté el 1977 un
seguit d’entrevistes, tres
anys després de veure’s
forçat a dimitir i abando-
nar la Casa Blanca pel cas
Watergate, amb un popu-
lar presentador britànic de
televisió, David Frost, a
canvi de 600.000 dòlars.
Peter Morgan, guionista
de televisió i cinema va re-
crear en un text l’entrevis-
ta i el director del Teatre
Lliure, Àlex Rigola, en va
dirigir l’adaptació catala-
na, que es va estrenar a
l’octubre al Lliure. Aquest
muntatge, Nixon-Frost,
protagonitzat per Lluís
Marco i Joan Carreras, en-
cetarà el dia 30 de gener la
temporada d’hivern del
Teatre Metropol, un equi-
pament que el 2010 cele-
bra el seu centenari.

El 4 de febrer, Concha
Velasco tornarà al teatre
tarragoní amb La vida por
delante, dirigida per Josep
maria Pou, de la qual s’han
previst dues funcions. En
teatre també destaca Ur-
tain, un espectacle d’Ani-
malario i CDN que ha
aclaparat molt elogis des
de la seva estrena. L’obra
descriu l’Espanya que va
des de la dictadura fins als
anys setanta a través de la
biografia del boxejador
José Manuel Urtain. Don
Juan, memòria amarga de
mi, amb Miguel Gallardo
(5 de març); i La Glòria
del mercat, amb Joan Pera
(15 de març), completen el

cartell teatral de la tempo-
rada.

Pel que fa a la dansa,
s’han programat tres es-
pectacles. Un, signat pel
músic tarragoní Paco En-
laluna, que s’endinsa ara
en el món del guió i la di-
recció musical amb Sucre
(19 de febrer), un collage
de dansa contemporània,
música en directe i petites

dosis d’humor amb direc-
ció i coreografies de Noe-
lia Liñana. Les altres dues
propostes són Kontratan-
go (6 de març), del coreò-
graf i ballarí Francesc Fer-
nández (guanyador del I
Premi Coreogràfic Roseta
Mauri 2009); i Sirena en
tierra (20 de març), un es-
pectacle que s’emmarca
en el nou Eclèctic, el festi-

val de l’Espectacle des de
la Discapacitat, que orga-
nitza el departament de
Polítiques d’Igualtat de
l’Ajuntament tarragoní.

En l’apartat musical, so-
bresurten dues propostes
de signe molt diferent: un
concert de Gerard Quinta-
na (6 de febrer) i el concert
teatralitzat Chocolat (12
de març), del trio vocal fe-

mení Divinas, un concert
inclòs dins del Festival In-
ternacional de Dixieland
de Tarragona.

La programació es com-
pleta amb l’actuació de
màgia Abrakadabra.com,
del Mag Gerard; i amb
l’espectacle de titelles En
Joan sense por (el dia 20
de febrer).

La nova programació

s’ha dissenyat amb un
pressupost d’aproximada-
ment 200.000 euros, una
quantitat «semblant» a la
de l’any passat, «un any de
contenció econòmica, se-
gons la regidora de Cultu-
ra, Carme Crespo, que va
destacar que la d’hivern
«és una programació de
luxe» «per a tota mena de
públic».

El duel «Nixon-Frost», dirigit per Rigola,
enceta l’any del centenari del Metropol

El teatre tarragoní també programa l’obra «Urtain», un concert de Gerard Quintana i diverses actuacions d’artistes locals

● El Teatre Metropol encetarà l’any del
seu centenari amb un duel interpretatiu
dels actors Lluís Marco i Joan Carreras,
que es posen a la pell de l’expresident dels

● L’Ajuntament de Tarra-
gona ha volgut que el 9 de
gener, dia en que es com-
memora el centenari del
Teatre Metropol, estigui
dedicat als més petits. Les
activitats infantils comen-
çaran a dos quarts d’onze
del matí amb un espectacle
al carrer a càrrec de les
companyies Xarop de Ca-
nya i Passabarret, entre la
plaça de la Font i el Metro-
pol. Durant tot el matí tam-
bé s’oferiran visites guia-
des familiars al teatre de la
rambla Nova. I a les cinc i
a les set de la tarda la com-
panyia Roseland Musical
escenificarà l’espectacle
Blau marí. La regidora de
Cultura, Carme Crespo, va
indicar que fins al juny
s’organitzaran altres actes
per celebrar l’aniversari
del Metropol.
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Joan Carreras i Lluís Marco, en una escena de l’espectacle Nixon-Frost, que arribarà al Metropol el 30 de gener. / EL PUNT

Estats Units, Richard Nixon, i del presen-
tador de televisió David Frost, en un mun-
tatge dirigit per Àlex Rigola (30 de ge-
ner). La nova programació també inclou
un dels grans esdeveniments teatrals de la

temporada: Urtain, que descriu l’Espanya
dels anys de la dictadura a través de la bio-
grafia del boxejador José M. Urtain; a més
de La vida por delante, amb Concha Ve-
lasco i direcció de Josep M. Pou, i Don

Juan, memòria amarga de mi, amb Mi-
guel Gallardo. En música destaca el con-
cert de Gerard Quintana (6 de febrer). I
Paco Enlaluna serà un dels artistes tarra-
gonins que s’han inclòs en la cartellera.

La celebració
arrencarà el dia
9 amb activitats
infantils


