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El gran escenari del nou teatre es prepara per acollir un espectacle inaugural amb segell tarragoní

JÚLIA GIRIBETS
Tarragona

J
a està tot preparat pel
gran dia. Un dia que al-
guns esperen des de fa
un bona colla d’anys i
que d’altres pensaven

que no arribaria mai. Unes obres
que semblava que no acabaven i

amb la crisi pelmig, feien preveu-
re els darrers anys que el nou tea-
treTarragona estava llunyde veu-
re la llum. Casualitat o no, l’any
en que la ciutat té el títol de capi-
tal de la cultura catalana, tanca
aquest regnat amb la inauguració
de l’esperat teatre. Una reobertu-
ra que es farà el proper dimarts,
11 de desembre, amb un especta-

cle de tres hores que pretén do-
nar als tarragonins una lliçó d’au-
toestima fent pujar a l’escenari
professionals tarragonins del tea-
tre, la música i la dansa, que
triomfen més enllà de les fronte-
res locals. Un collage artístic que
reunirà el baríton Àngel Òdena,
la companyia de dansa Plan B o
els actorsOriol Grau iMuntsaAl-

cañiz. “Servirà per demostrar
que a Tarragona tenim equipa-
ments culturals que ens perme-
ten fer grans coses”, assegura el
director de l’espectacle inaugu-
ral, Sergi Guasch. La festa comen-
çarà a les 19.30 h davant el teatre
Metropol, un inici força simbò-
lic, ja que “el teatre Tarragona és
una culminació de la feina que

s’ha fet aquests anys alMetropol,
és com un trasllat”, diu Guasch.
El foc tindrà un paper destacat
en aquesta cruïlla, ja que repre-
sentants d’una quarantena d’enti-
tats de la ciutat iniciaran unamar-
xade torxes que anirà per laRam-
bla Nova d’un teatre a l’altre, fins
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Salou reuneix
lesmillors
parelles de
balls de saló

Elnou teatreTarragonaobreportes el properdimarts enuna inauguració
quecomençarà a l’exteriorde l’edifici i acabarà a l’escenari
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arribar a l’encesa oficial a la faça-
na del nou equipament, un acte
que podrà seguir tota la ciutada-
nia. A partir d’aquí, l’espectacle
el podran seguir un grupmés re-
duït, ja que seguirà a l’interior
del teatre i traslladarà els espec-
tadors a dos mil·lennis enrere.
“Volem deixar constància que

a Tarragona es fa teatre des de fa
dosmil anys, i utilitzarem la sim-
bologia clàssica com a fil conduc-
tor d’aquesta inauguració”, expli-
ca el director. Per això, les mu-
ses de les arts, encarnades per
alumnes de l’escola de dansa Àr-
temis de Tarragona, guiaran l’es-
pectacle a través de les diverses
arts escèniques, en una vetllada
que farà pujar a l’escenari un
centenar de professionals.
En representació de la dansa,

actuaran el ballarí tarragoní
Orión Picó i la companyia Plan
B, que escenificaran un frag-
ment de l’espectacle Les criatu-
res de Prometeu. En representa-
ció del teatre, els actors Muntsa
Alcañiz, Mercè Anglès, Mercè
Rovira, Fermí Fernàndez, Oriol
Grau i Joan Pascual faran una
lectura dramatitzada d’una selec-
ció de textos sobre l’art teatral i
l’ofici de l’actor. I en representa-
ció de la música, el baríton Àn-
gel Òdena oferirà un recital amb
l’Orquestra Camerata XXI. Tan-
carà l’acte la Banda Unió Musi-
cal de Tarragona.
“Volem demostrar el nivell

professional que tenim i l’espec-
tacle que som capaços de fer des
de la ciutat”, afirma Guasch. Ja
fa uns dos mesos que el jove di-
rector de 27 anys va rebre l’en-
càrrec de fer elmuntatge inaugu-

L’aforament del teatre
Tarragona és de gairebé
700 espectadors; 215
butaques estan ubicades a
la platea baixa, 265 es
troben a la platea alta
i 215 són a l’amfiteatre

Fa sis anys que es va posar
la primera pedra del teatre
Tarragona. Les obres van
començar mesos més tard.
Els problemes econòmics
les van endarrerir, però mai
no s’ha parat de treballar

6 anys

L’escenari té 220 m2.
L’accessibilitat al recinte és
també per a persones amb
mobilitat reduïda i disposa
d’ascensor a totes les
plantes, a més de tres
escales dedicades al públic

El teatre disposa d’un fossat
per a orquestres de fins a
trenta músics i d’un
projector de 20.000 lumens
i pantalla de cinema. També
té camerinos per a una
trentena d’intèrprets

Tarragona
estrena
teatre

700 espectadors

VICENÇ LLURBA / ARXIU

220 m2

El teatre Metropol servirà de complement a la programació del nou teatre Tarragona

Mésofertacultural
pera laciutat

TORNA L’ESPECTACLE EL NOU TEATRE TARRAGONA OBRE LES PORTES

30 músics

El teatre Metropol complementarà la
programació del nou teatre i el Camp
de Mart acollirà els espectacles d’estiu

Pressupost.
obres del teatre
han tingut un
de 8 milions

J. GIRIBETS
Tarragona

E
ls propers dies, quan es
parli d’oferta cultural a
la ciutat de Tarragona,
totes les mirades se

centraran en la novetat, en el nou
teatre. Però no serà l’únic prota-
gonista, ja que la programació
d’espectacles de cada temporada

del teatre Tarragona anirà lliga-
da a la del teatre Metropol, que
seguirà acollint obres teatrals,
música i dansa demanera conjun-
ta amb el nou equipament. “De-
pèn del que l’espectacle en qües-
tió requereixi, es farà en un tea-
tre o en l’altre”, explica la regido-
ra de Cultura de l’Ajuntament de
Tarragona, Carme Crespo. La in-
tenció és que en els dos edificis

Cèntric. El Teatre
Tarragona es troba
a la Rambla Nova

>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR



DIVENDRES, 7 DESEMBRE 2012 T A R R A G O N A LAVANGUARDIA 3

J. GIRIBETS
Tarragona

E
l primer gran esde-
veniment que viu-
rà el teatre Tarra-
gona no es farà es-
perar gaire. En

pocs dies, el 14 de desembre,
l’edifici serà testimoni de l’en-
trega de premis més rellevant
de la literatura catalana amb la
celebració de la 62aNit de San-
ta Llúcia, organitzada per Òm-
nium Cultural, l’Ajuntament
de Tarragona i la Diputació.
Durant la vetllada es lliuraran
el premis Sant Jordi de no-
vel·la, el Carles Riba de poesia
i el Mercè Rodoreda de contes
i narracions, entre d’altres.
Aquests tres, a més, han re-

but enguany més originals que
en l’edició anterior. Segons la

presidenta d’Òmnium Cultu-
ral, Muriel Casals, “quan es va
iniciar Òmnium eren mo-
ments molt difícils. Ara també
sónmoments complicats, però
amb la diferència que ara no te-
nim resistència cultural, la cul-
tura forma part essencial de la
nostra vida política i ara més
quemai hem de posar la cultu-
ral en primer pla de l’etapa de
la construcció nacional del
nostre país”.
No és el primer cop de la ciu-

tat de Tarragona acull la Nit
de Santa Llúcia. De fet, l’any
1972 ja va ser la seu dels pre-
mis literaris en una fita molt
especial i recordada, ja que va

ser la primera població fora de
Barcelona on es va celebrar
l’esdeveniment. La celebració
va tenir lloc en un hotel de la
ciutat, i en aquell moment,
Avel·lí Artís Gener es va endur
el Sant Jordi de novel·la per
L’enquesta del canal quatre, i
Xavier Bru de Sala es va fer
amb el premi Carles Riba de
poesia amb La fi del fil.
Quatre dècades després, la

vetllada literària torna a Tarra-
gona, aquest cop en un teatre
recent estrenat i coincidint

amb l’any en que la ciutat és
capital de la cultura catalana.
Fa uns anys, el 2007, la Nit de
Santa Llúcia es va celebrar a
pocs quilòmetres, a la ciutat
de Reus.
Les entrades per assistir a

l’esdeveniment estan exhau-
ries des de fa dies. Tot i així,
els ciutadans poden gaudir de
les activitats prèvies a la gran
nit que es fan arreu de la ciutat
i que van començar a posar-se
en marxa el passat 13 de no-
vembre amb recitals, presenta-
cions de llibres, actuacionsmu-
sicals o contacontes, i que ser-
veixen com a avantsala de la
gran nit de les lletres catala-
nes que donarà el tret de sorti-
da el divendres 14 de desem-
bre a les 20 hores al teatre Tar-
ragona. El pressupost de l’acte
és de 250.000 euros.c

ral del teatre. “Per a mi ha estat
una experiència espectacular po-
der-lo dirigir, i més conscient
que estem inaugurant un teatre
en moments de crisi”. El assajos
van sobre rodes i ja fa dies que
ballarins, actors i músics es pre-
paren perquè l’espectacle sigui
un èxit. “Han estat unes setma-
nes de preparació molt estres-
sants, però alhora molt enriqui-
dores”, afegeix.
El teatre Tarragona “sorpren-

drà tots aquells que recordin l’úl-
tim teatre que hi havia allà”, asse-
gura l’arquitecte responsable de
l’obra, Xavier Climent. Si en l’an-
terior la platea es trobava només
entrar, el nou edifici rep els visi-
tants en un gran vestíbul situat
sota la platea. “Hem jugat amb
els nivells de l’edifici i hem afe-
git una sala per poder fer xerra-

des, projeccions o petites
obres”, diu Climent.
Situada a sobre del vestíbul,

aquesta sala té un gran finestral
amb vistes a la Rambla Nova on
els transeünts poden veure a tra-
vés del vidre què es cou en
aquell moment al teatre. L’arqui-
tecte defineix aquesta obra com
un teatre “funcional, auster i
amb elements ornamentals d’ins-
piraciómodernista”, on hi predo-
minen els colors negre i vermell.
Un teatre a la italiana, amb una
platea i un amfiteatre amb una
capacitat per a gairebé 700 es-
pectadors. “Hem volgut que el
lloc tingués una gran visibilitat i
una bona acústica, i ho hem
aconseguit”, afirma. També s’ha
buscat que el vestíbul fos un ele-
ment “viu i dinàmic”, per això el
bar del teatre romandrà obert
sempre, perquè els ciutadans tro-
bin en el teatre Tarragona un ele-
ment més en el seu dia a dia.
No ha estat fàcil arribar fins

aquí, ja que el procés de cons-
trucció del teatre ha estat tot un
periple. La primera pedra es va
posar l’any 2006, però l’equip de
Climent no va agafar les regnes
del projecte fins al 2008, des-
prés de diversos problemes amb
la primera constructora. “Ha es-
tat dur, però mai no s’han aturat
les obres, sempre ha estat la ma-
quinària enmarxa... És el projec-
te més maco que he fet mai i ha
estat una aventura emocionant”,
conclou.c

Les entrades per
assistir a la vetllada
literària estan
exhaurides ja fa dies

ARXIU
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Imatge de fa quaranta anys, quan Tarragona va acollir la Nit de Santa Llúcia

El 14 de desembre el teatre viurà una cita excepcional,
amb la celebració de la 62a Nit de Santa Llúcia

Lagranfestade les
lletrescatalanes

IMPLICACIÓ CIUTADANA

En l’inauguració hi
prendran part 40
entitats i hi actuaran
unes 100 persones

BON CONDICIONAMENT

El teatre té gairebé
700 places i, segons
l’arquitecte, molt bona
visibilitat i acústica

Proposta artística feta amida

Pressupost. Les
teatre
un cost
d'euros

s’hi pugui exhibir una programa-
ció estable de qualitat que anirà
des del mes d’octubre al juny. Els
dos teatres estaran també al ser-
vei de l’educació i la formació
amb els cicles destinats a les esco-
les, i estaran oberts al teixit artís-

tic i cultural de la ciutat, així com
a les iniciatives ciutadanes.
El nou teatre començarà a fun-

cionar amb regularitat a finals
del mes de gener, amb la nova
programació d’hivern 2013, que
encara s’està acabant de perfilar.
“La caixa escènica del teatre Tar-

ragona permet fer actes més mu-
sicals, com òpera i grans obres”,
assegura Crespo, per això es po-
dran portar espectacles d’un for-
matmés gran que fins ara era im-
pensable adaptar a les mides del
Metropol.
Al mes de gener, just abans de

començar la nova temporada, el
teatre Tarragona oferirà visites
guiades adreçades a la ciutadania
i als col·lectius que ho desitgin
perquè puguin conèixer els ra-
cons i el funcionament.
Per la seva banda, el teatre del

Camp de Mart seguirà centrant
l’activitat en els mesos d’estiu
amb el festival ETC, fonamental-
ment. Amb aquests tres teatres
públics, Tarragona amplia el seu
aforament fins arribar a les 3.000
localitats, sense comptar amb les
que ja ofereixen altres espais de
la ciutat com la Sala Trono o El
Magatzem.c

]Per celebrar la 62a Nit
de Santa Llúcia s’ha creat
una proposta artística
anomenada Imaginari
col·lectiu que pretén, sota
la direcció de Marc Chor-
net, posar a escena la ne-
cessitat de la paraula com
a eina d’expressió col·lec-
tiva, que alternarà el lliu-
rament dels premis amb
la idea de reflexionar so-
bre la mitologia nacional
catalana, amb una estèti-

ca vanguardista. Es tracta
d’un espectacle pensat
especialment per a l’oca-
sió, tenint en compte que
s’està fent en un teatre
nou. Segons paraules de
Chornet, “intentarem
mostrar arreu de Catalu-
nya com del no-res ves-
tim un teatre: primer són
parets, després il·lusió i,
finalment, el teatre s’om-
ple de la metàfora de la
cultura catalana”.

El nou teatre
començarà a funcionar
amb regularitat
a finals de gener


