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Menú: de miércoles a domingo de 14 a 16 h, 12,90 €
Cenas: de miércoles a domingo de 21 a 24 h
Menú cena: de miércoles a domingo de 21 a 24 h, 22 €

Tel. reservas: 977 212 862

http://www.lacorriola.es

En la tradicional recepció
als escriptors que l’Ajun-
tament de Tarragona va or-
ganitzar la diada de Sant
Jordi del 2007, coincidint
amb la celebració del vui-
tantè aniversari de Josep
Anton Baixeras, l’alesho-
res regidor de Cultura, Al-
bert Vallvé, es va compro-
metre a publicar la seva
obra completa. Ara, quan
ja no és regidor de Cultura
però sí diputat, Vallvé
veurà fet realitat el projec-
te gràcies a l’impuls del
col·lectiu La Gent del
Llamp i a la implicació
tant de l’Ajuntament com
de la Diputació, que assu-
miran a parts iguals els
12.000 euros que costarà
l’edició de cadascun dels
vuit volums de l’obra
completa de Baixeras.

L’edició anirà a càrrec
de Cossetània (editorial
que també està immersa en
la publicació de l’obra
completa d’Artur Bladé
Desumvila i de Narcís
Oller) i es preveu un vo-
lum cada any –seran set o
vuit volums en funció de
l’extensió dels textos de
periodisme radiofònic–.
«Amb això volem fer un
petit homenatge a un in-
tel·lectual que va repre-
sentar la ciutat», segons va
dir ahir l’actual regidora
de Cultura, Carme Crespo,
que va destacar «la quali-
tat de l’obra literària de
Baixeras, àmpliament re-
coneguda».

Durà les regnes del pro-
jecte editorial el col·lectiu
La Gent del Llamp (del
qual formava part el ma-
teix Baixeras) i que ja ha-
via publicat algunes de les
seves obres. Magí Sunyer,
membre del col·lectiu, va
explicar ahir que cada vo-
lum inclourà un estudis in-
troductori sobre el gènere

que s’hi aplegui.
El primer volum, que

aplegarà la narrativa breu
(vegeu peça annexa), es
publicarà a finals d’any,
amb tota probabilitat du-
rant la celebració de la
Tardor Literària de Tarra-
gona, un programa que
també inclourà unes jorna-
des dedicades a l’escrip-
tor. L’estudi específic so-
bre la narrativa breu de
Baixeras anirà a càrrec de
l’escriptora Lurdes Mal-

grat. A més, aquest primer
tom inclourà un pròleg del
poeta, traductor, crític i as-
sagista Joan Triadú: «És
un pròleg de luxe, que és el
que va voler Baixeras», va
apuntar Magí Sunyer.

Josep Anton Baixeras,
que va morir l’agost del
2008, era advocat de pro-
fessió i també va ocupar
diversos càrrecs polítics.
Va ser un dels fundadors
d’Òmnium Cultural de
Tarragona i membre de

l’Assemblea de Catalunya
durant els darrers anys del
franquisme. En les prime-
res eleccions democràti-
ques, el 1977, va ser esco-
llit senador per la candida-
tura Entesa dels Catalans.
I a les primeres eleccions
municipals democràti-
ques, el 1979, va encapça-
lar com a independent la
llista del PSUC i va ser es-
collit regidor. L’any 2004
va ser investit doctor ho-
noris causa de la URV.

La Gent del Llamp impulsa la
publicació, en 8 volums, de l’obra
completa de Josep Anton Baixeras

El primer número, dedicat a la narrativa breu, es presentarà a la tardor
CARINA FILELLA / Tarragona

Volum 1: narrativa breu
� Perquè si (Moll, 1958)
� Calipso (Moll, 1960)
� Perquè no (Selecta,

1960)
� Contes menestrals

(Cossetània, 2008)

Volum 2: novel·la
� L’anell al dit (Proa,

1964)
� Les mares (Columna,

1996)

Volum 3: teatre
� El mas dels casaments

(La Gent del Llamp,

● Narrador, assagista, dramaturg i
traductor, Josep Anton Baixeras
(Tarragona, 1927-2008) va deixar
una obra abundant. El col·lectiu La

Josep Anton Baixeras, en una imatge de l’any 2007. / JUDIT FERNÀNDEZ

1995). Inclou tres
obres: L’ambició, La
tangent i La bilis negra

� Narcís als llimbs (Arola,
2003)

� Arseni o l’uxoricida, dins
El mort (Arola, 2009)

� La reina ha relliscat
(adaptació, en
col·laboració amb Magí
Sunyer i Josep Anton
Codina)

� Jasó (inèdit)
� Ismene (inèdit)
� Vida d’heroi (monòleg

inèdit)

Gent del Llamp ha impulsat ara la
publicació de la seva obra completa,
que es distribuirà en vuit volums, el
primer dels quals, dedicat a la narra-
tiva breu, es publicarà a la tardor

d’enguany. L’edició, que anirà a càr-
rec de Cossetània Edicions i tindrà
un pressupost de 12.000 euros cada
tom, està finançada per l’Ajunta-
ment i la Diputació de Tarragona.

Volum 4: traducció
� La fira de

Plundersweilern, de
Goethe, en
col·laboració amb Jordi
Jané

� El dia més foll, de Peter
Turrini

� Egmont, de Goethe
(inèdit)

Volum 5: periodisme escrit

Volum 6: articles,
conferències i estudis

Volums 7 i 8: periodisme
radiofònic.

LES OBRES

● El servei d’arxiu i docu-
mentació municipal de
Tarragona s’ha sumat en-
guany a la celebració del
centenari del Teatre Me-
tropol amb la publicació
del llibre Teatre Metropol.
Cent anys (1910-2010),
que esdevé el número 5 de
la col·lecció Quaderns de
l’Arxiu. L’obra, que es va
presentar ahir a la platea
del mateix teatre, posa en
valor l’edifici, «una joia
modernista», obra de l’ar-
quitecte Josep Maria Jujol,
i també «tot el que ha sig-
nificat per a diverses gene-
racions de tarragonins, un
espai viscut de cultura i es-
barjo al llarg dels seu cent
anys de vida».

El volum, que també in-
clou diverses imatges, ex-
plica la història de l’edifi-
ci, la construcció inicial,
les transformacions poste-
riors i la seva recuperació,

fins a la restauració feta
per Josep Maria Llinàs. En
segon terme, es repassa
l’activitat viscuda dins de
l’espai del teatre, des de la
inauguració del 9 de gener
de 1910 fins a l’actualitat.

El llibre s’estructura en
tres capítols que repassen
cronològicament aquest
segle de la història del tea-
tre: Jujol i el disseny del
Patronat Obrer conegut
com a Teatre Metropol, El
Metropol fins al 1995 i, en
tercer lloc, La nau de Ju-
jol, una nau de somnis.
Cada capítol conté una
part textual a càrrec, res-
pectivament, d’Elena de
Ortueta, Joan Gisbert i Jo-
sep M. Marsal i, de l’altra,
un aparell iconogràfic des-
crit i seleccionat pel servei
d’arxiu i documentació
municipal: 124 documents
reproduïts, entre plànols,
fotografies, premsa i pro-
grames.

Els cent anys d’història del
Metropol de Tarragona,

recollits en un llibre
C. FILELLA / Tarragona

Presentació del llibre, ahir, a la platea del Metropol. / J.F.

● Pontils. El fons documental històric de l’Ajunta-
ment de Pontils s’ha ingressat a l’Arxiu Comarcal de
la Conca de Barberà. Es tracta de documentació del
mateix fons de l’Ajuntament, del jutjat de pau i de la
Germandat Sindical i de la FET y de las JONS, que
representen un total de 23 metres lineals. Prèviament
a l’ingrés i com a prova pilot, la tècnica de l’arxiu, en
col·laboració amb personal de l’Ajuntament de Pon-
tils, va fer un primer tractament de la documentació
que va consistir en la neteja i l’organització i classifi-
cació de les sèries documentals. Amb aquesta actua-
ció es podrà accedir ja des d’ara al fons documental,
tot i que encara no s’hagin desenvolupat els perti-
nents instruments de descripció. / C.G.

PONTILS
L’Ajuntament de Pontils diposita el seu fons
documental a l’Arxiu Comarcal de la Conca


