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Divendres 7

Fotografia. Exposició Talent La-
tent, en el marc del festival inter-
nacional de fotografia SCAN.
Mercat Central, pl. Corsini, Tarragona
(fins al 9 de gener).

Pintura. Exposició d’aquarel·les
Pobles de la Conca,d’Isabel Boltà.
Biblioteca Comarcal Conangla i
Fontanilles,c/ de la Vinya s/n,
Montblanc (fins al 7 de gener).

Fotografia. Exposició Per sempre
de Tanit Plana, que mostra la se-
va visió sobre el món que envolta
les núvies. Caixafòrum, c/ Colom 2,
Tarragona (fins al 27 de febrer).

Joies. Exposició de collarets,
anells i braçalets elaborats per Pi-
li Casanovas. Residència Llar Conca
de Barberà, av. Manuel Ribè 46-48,
Montblanc (fins al 9 de gener).

Billar. Nadal a 3 bandes, exhibi-
ció de billar en motiu de la dona-
ció al poble de Riudoms d’una
taula de billar professional.
Sala multiusos del Casal Riudomenc,
c/ Sant Jaume 2, Riudoms (20.30h).

Folk-rock. Actuació del grup SAL
150. La Vaqueria, c/Rebolledo 11,
Tarragona (22h).

Fotografia. Exposició Parelles de
cinema. Hollywood 1920-1970 .
Centre de la Imatge Mas Iglesias,
c/Jaume Vidal i Alcover 6, Reus (fins
al 13 de febrer).

Escultura. Exposició Modest Gené,
un escultor entre dos mons.
Museu d’art i història, plaça de la
Llibertat 13, Reus (fins al 15 de ge-
ner).

Fotografia. Exposició Ibèrica, de
Ricky Dávila.
Refugi 2 del Moll de Costa,
Tarragona (fins al 9 de gener).

Dissabte 8

Artesania. Exposició de diorames
de pessebres d’Ismael Porta i Ba-
lanyà. c/ Solans 18, baixos,
Montblanc (fins al 2 de febrer).

Fotografia. Exposició de fotografia
Premi Santa Llúcia.
Espai d’art la Vintiquatrena, c/ Raval
de Robuster 34, Reus (fins al 9 de
gener).

Diumenge 9

Esport. Anada a Montserrat per
etapes, 1ª etapa de 24 km.
Des del Vendrell fins les Cabanyes
(tot el dia).

Coral. Concert de Nadal a càrrec
de la Coral Flor de Lis.
Residència Sant Jordi, c/ Aguiló 1,
Montblanc (11h).

Cinema. Projecció de la pel·lícula
In the loop, d’Armando Iannucci.
Teatre Auditori Felip Pedrell, passeig
de Ribera 11, Tortosa (19h).

Cinema. Projecció de la pel·lícula
infantil Gru, el meu dolent prefe-
rit. Casal Riudomenc,c/ Sant Jaume 2,
Riudoms (19h).

Nadal. Representació de Els Pas-
torets, interpretats pels veïns el
poble. Sala d’actes de la Cooperativa,
c/Solar, Figuerola del Camp (18h).

Cinema. Projecció de Bob Espon-
ja, la película. Teatre Auditori, c/Ad-
vocat Gallego 2, Salou (11h).Cartell de l'obra teatral Tennessee (W)

La ballarina tarragonina Emma Garau durant una actuació
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Aleix Mañé és integrant de la Compañía Nacional de Danza
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E
ls escenaris reu-
sencs tornaran a
omplir-se aquest hi-
vern i primavera de
teatre, música dan-

sa i de produccions i coproduc-
cions del Centre d’Arts Escèni-
ques de Reus (CAER). Un total
de 35 espectacles, és a dir sis
muntatges al mes, passaran
pels teatres Bartrina i Fortuny,
on es podran veure èxits de crí-
tica i públic, però també 12 es-
trenes.
El primer plat d’aquesta no-

va temporada teatral és l’obra
Tennessee (W), un monòleg so-
bre la vida de Tennessee Willi-
ams interpretat per Martí
Peraferrer i coproduït pel CA-

ER. L’espectacle es representa-
rà demà dissabte al Bartrina a
les 21h i donarà el tret de sorti-
da a tota la programació que hi
ha preparada pels propers me-

sos, de la qual cal destacar la re-
posició de La Nit de Sant Joan,
de Dagoll Dagom que es farà en
dos passis, o la versió de David
Mamet de L’Hort dels cirerers,

dirigida per Julio Manrique.
La música serà present al

Fortuny gràcies a la cantant de
fados Dulce Pontes, i els Manel
posaran el toc musical al Bartri-
na. Pel que fa a la dansa, la com-
panyia Gelabert Azzopardi por-
tarà el seu clàssic muntatge Bel-
monte, que ha tornat a escena
20 anys després de la seva pre-
sentació.
Però si alguna cosa caracte-

ritza el teatre reusenc, són les
estrenes i el CAER potencia
aquest fet temporada rere tem-
porada. Per això, Albert Mes-
tres estrenarà aquí Peus descal-
ços sota la lluna d’agost i
Ramon Simó presentarà l’obra
Copenhaguen, interpretada per
Pere Arquillué, Lluís Marco i
Rosa Renom. L’obra de Toni
Orensanz Muntanyes Nevades
(banderes al vent), dirigida per
Oriol Grau, és un altre dels
muntatges que es podran veure
per primer cop a Reus, i que
commemora el 30è aniversari
de la companyia de teatre reu-
senca TEBAC.c
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E
l seu somni sempre
ha sigut ballar, om-
plir teatres i viure de
la dansa. I ho han
aconseguit. Van inici-

ar-se al centre Artemis de
Tarragona, on prenien classes de
ballet a les tardes després de l’es-
cola. Des de ben petits ja varen
destacar entre la resta. Ella, per
les seves condicions físiques i la
seva perfecció i ell, per fer que els
ulls ni et parpellegin quan balla.
Són l’Emma Garau i l’Aleix Ma-
ñé; dos joves de 24 anys amb una
magnífica carrera com a ballarins
que poc a poc es consolida.
Tot va començar quan van fina-

litzar els seus estudis de dansa a
Tarragona. “Tenia 15 anys i vaig
anar a provar sort a l’Institut del
Teatre de Barcelona”, recorda
l’Aleix. Després va guanyar una
beca pel Real Conservatorio Pro-

fesional de Danza de Madrid, on
va poder acabar la carrera de ba-
llet. I allí s’ha quedat. Fa pocsme-
sos li va venir la gran oportunitat
i va entrar a formar part de la
Compañía Nacional de Danza
(CND), i de moment “en faig una
bona valoració, m’encanta l’estil
neoclàssic que es balla aquí”. La
seva jornada comença a les 10 del
matí i finalitza a les 16.30h. “Fem
classes deballet i assagem”, sobre-
tot ara que tenen programat actu-
ar a la Xina, Israel o Itàlia en els
propers mesos. Sorprèn la seva
maduresa enparlar de la seva pro-
fessió. “Em prenc les classes molt
seriosament, com si cadascuna
fos un examen, sóc molt discipli-
nat”. Per sort, a l’Aleix li encanta
viatjar i les gires li serveixen per
veuremón. Tot i així, reserva una
mica del seu temps per anar a
Tarragona a veure la família i els
amics, unes 3 vegades a l’any.
A l’Emma, per la seva banda, el

futur li ha deparat un destí encarà
més llunyà. Quan va acabar les se-
ves classes de dansa a Tarragona,
va anar a Madrid, com l’Aleix. I

des de llavors no ha parat. El Real
Conservatorio li va servir de cata-
pulta per entrar a formar part de
diverses companyies, per acabar
ni més ni menys que al Canadà.
“Per fer-te un lloc en el món de la
dansa has de marxar fora, perquè
aquí hi ha molt poques oportuni-
tats”, explica. Ara forma part del
cos de ball de Les Grands Ballets
Canadiens de Montreal, una de

les companyies més reconegudes
del país, on hi dedica nou hores
diàries. “El que porto pitjor és el
fred que fa”, però se sent molt
contenta perquè la seva experièn-
cia li ha permès conèixer gent
molt interessant. Una de les coses
que li va cridar l’atenció de la
companyia és que treballen diver-
sos estils “dels millors coreò-
grafs”, assegura. Aquests dies, pe-
rò, el ballet clàssic ha estat el pro-
tagonista ja que un mes ha repre-
sentat el Trencanous desenes de
vegades, “és el que toca a les da-
tes nadalenques”, diu. De mo-
ment, no es planteja canviar d’ai-
res, malgrat la distància, “estic
molt bé, m’agrada la ciutat i estic
en contacte amb la família i amics
permanentment a través de les
xarxes socials o del telèfon”.
Ambdós són conscients que la

dansa, tal i com la conceben ara,
no dura tota la vida, però això no
és un obstacle perquè vegin el seu
futur lligat al món del ballet, ja si-
gui com a coreògrafs o profes-
sors, per transmetre el seu talent
a noves generacions.c
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L’Emma Garau
i l’Aleix Manyé
han aconseguit
fer-se un lloc en el
món de la dansa

Talent ‘made inTarragona’

‘Tennessee(W)’enceta
l’hivernteatralaReus

P I S T E S


