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PROMOCIÓ ■ J T B G E ST I O N A E LS G R U P S D E T U R I ST E S J A P O N E S O S Q U E V I S I T E N E S PA N YA

Touroperadors japonesos s’interessen
pels atractius turístics de Reus
■ Representants de l’agència de
turisme japonès JTB van visitar
ahir els principals atractius tu-
rístics de Reus amb l’objectiu
d’incorporar la visita a la ciutat a
la seva programació turística.
Aquesta visita de prospecció és
fruit de les accions de comercia-
lització que porta a terme l’Agèn-
cia de Promoció de Ciutat per
obrir-se al mercat turístic asià-
tic. L’empresa JTB és un dels tou-

roperadors més important del
mercat japonès i disposa d’una
delegació pròpia a Barcelona, des
d’on gestiona els grups de turis-
tes japonesos que visiten Espa-
nya. L’empresa compta amb una
llarga experiència en l’organit-
zació de les vacances culturals
d’aquest important mercat.

La visita del touroperador ja-
ponès a la ciutat és el resultat del
contacte previ que va realitzar

l’Agència Reus Promoció al works-
hop de comercialització turísti-
ca que Turisme de Catalunya va
organitzar al Japó i Corea del Sud
a finals del passat mes d’octubre.
Reus Promoció aprofita el poten-
cial i el prestigi que tenen la fi-
gura i l’obra de Gaudí en el mer-
cat asiàtic amb l’objectiu d’ex-
plorar les possibilitats turístiques
que representen aquests nous
mercats.–E. PAGÈS

Els touroperadors japonesos, seguint les explicacions de la regidora
Alícia Alegret, ahir al Gaudí Centre. FOTO: DT

CULTURA ■ E S R E P R E S E N TA R À A Q U E ST D I S S A BT E

El Teatre Bartrina
acollirà l’obra ‘Jo Mai’
■ Un grup de cinc joves desar-
relats troben en el bar de l’Am-
paro el coixí i la zona de confort
que mai no havien tingut en les
seves respectives vides. Aquest
és el punt de partida de l’obra
Jo Mai que es representarà al
Teatre Bartrina aquest dissab-
te, dia 22, a les 21.00 hores. Es-
crita i dirigida per l’actor i gui-
onista Iván Morales, sota el pa-
raigua de la jove companyia
Prisamata, l’obra ha estat con-
cebuda al llarg de dos anys inten-
sos en un procés de treball a
«foc lent», segons va explicar
una de les seves actrius, Laura
Cabello. Entre el repartiment
destaca el conegut actor Àlex
Monner, que comparteix esce-
nari amb Oriol Pla, Xavier Sá-
ez i Marcel Borràs.

Es tracta d’una tragèdia amb
un clar «missatge de lluita», se-
gons Cabello, que es va presen-
tar el Festival Grec i va tenir una
molt bona acollida al Teatre
Lliure de Barcelona.

«L’espectacle vol fugir de
l’hamburguesa teatral que viu
avui dia el món del teatre i els
actors han protagonitzat un
procés de treball, han contri-
buït a configurar els personat-

ges i han adequat l’obra als di-
ferents espais», va puntualit-
zar Oriol Pla, un altre actor.

La música pren un paper cab-
dal en l’obra fins al punt que es
pot equiparar a «una banda de
rock», va assegurar Cabello,
amb l’objectiu de «tenir emo-
cions controlades» amb l’es-
pectacle»,vaafegirPla.Enaquest
guió que va començar com a ci-
nematogràfic de la mà de Mo-
rales, es posen damunt la taula
temes d’adults com la violèn-
cia, la drogoaddicció i els tras-
torns mentals, en boca de joves
que es posen a la pell de «per-
sonatges desesperats però a la
vegada valents», segons Pla.

La companyia Prisamata va
irrompre amb l’èxit Sé de un lu-
gar que, a hores d’ara, es troba
de gira internacional a l’Argen-
tina. –ESTER PAGÈS

Laura Cabello i Oriol Pla van presentar l’espectacle al Casal de Joves
La Palma i van protagonitzar una trobada amb joves. FOTO: PERE FERRÉ
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El Govern de la Generalitat va
acordar ahir la creació del Con-
sell per al foment i la difusió de
l’obra de Gaudí. Aquest òrgan
consultiu neix amb la voluntat
d’impulsar, fomentar i difondre
el coneixement de l’obra de Gau-
dí i per possibilitar l’intercanvi
d’informació sobre les diverses ac-
tuacions entorn d’aquesta obra.

En la composició inicial no hi
figura cap representant instituci-
onal ni expert gaudinià vinculat
a Reus. Tot i que l’arquitecte no va
construir cap obra a la seva ciu-
tat natal, Reus compta amb el Gau-
dí Centre, un espai d’interpreta-
ció i documentació de la vida i
l’obradelgenidelModernisme,que
rep anualment més de 85.000 vi-
sitants, a més de la casa materna
del carrer de Sant Vicenç, on al-
guns biògrafs situen el probable
lloc de naixement de Gaudí.

Tampoc no hi ha cap represen-
tant de Riudoms, el poble de la
família paterna de l’arquitecte i
al qual Gaudí sempre va estar
molt vinculat. Riudoms compta
amb la Fundació Gaudí, que té la
seu a la casa pairal de la família
del seu pare, l’Epicentre Gaudí i
el Mas de la Calderera, on la tra-
dició local situa el naixement
d’Antoni Gaudí.

El Consell per al foment i la
difusió de l’obra de Gaudí està
presidit pel conseller de Cultura,
Ferran Mascarell, i en formen
part els propietaris de les obres
de Gaudí de titularitat privada,
representants de les obres de ti-

tularitat pública, experts amb un
coneixement reconegut en l’obra
de Gaudí i responsables del Go-
vern de la Generalitat.

Entre les tasques que té enco-
manades el Consell, hi ha la cons-
titució d’una xarxa dels diversos
edificis creats per Gaudí a Cata-
lunya, facilitant-ne l’estudi, la
possibilitat de visitar-los i el fo-
ment de la recerca sobre l’obra
de l’arquitecte, sobre la qual vet-
llarà per tal que continuï sent un
patrimoni de la humanitat i re-
ferent d’un estil arquitectònic
únic i singular.

Declaració de Mataró
Els orígens d’aquest òrgan estan
en la Declaració de Mataró, sig-
nada el 23 de novembre de 2013 per
part de propietaris de les princi-
pals obres d’Antoni Gaudí i di-
versos representants d’entitats
i institucions que treballen per
preservar la seva obra. Alesho-
res hi van assistir i van signar la
Declaració representants de
l’Ajuntament de Reus, de la Fun-
dació Gaudí de Riudoms i d’Amics
de Gaudí, entre altres.

Segons va informar ahir la Ge-
neralitat, la composició del Con-
sell és la següent: Cripta de la Co-

lònia Güell (Eugènia Garcia Puig);
Casa Batlló (Malú Piedrabuena
Ruiz-Tagle); Casa Vicens (Tarek
Masri Costejà); Palau Güell (Ma-
ria Carmen Perella Cosconera);
Parc Güell (Ignasi Armengol Vi-
llà); Casa Calvet (Santiago Llen-
sa Boyer); Col·legi Teresià (M. Jo-
sé Monserrat Mesanza); Pave-
llons de la Finca Güell (Lourdes
Cirlot Valenzuela); Torre Belles-
guard (Anna Mollet Guilera); Por-
tal i Tanca Finca Miralles (Marta
PlasenciaReyes);NauGaudídeMa-
taró (Joan Mora i Bosch); Casa
Milà (Marta Lacambra Puig) i el
Temple de la Sagrada Família (Xa-
vier Miralles Mas).

També formaran part del Con-
sell el director general d’Arxius,
Biblioteques, Museus i Patrimo-
ni, el subdirector general del Pa-
trimoni Arquitectònic, Arqueo-
lògic i Paleontològic, la cap de la
Divisió d’Actuacions en Museus
i Monuments del Departament
de Cultura, el director del Mu-
seu Nacional d’Art de Catalunya,
l’adjunt al cap de Gabinet de De-
partament de Territori i Soste-
nibilitat i els experts que el con-
seller de Cultura designi per raó
del seu reconegut coneixement
en l’obra d’Antoni Gaudí.

CULTURA ■ R I U D O M S TA M P O C N O E ST À P R E S E N T A L’ E N S CO N ST I T U Ï T A H I R

El Consell de l’obra de Gaudí neix
sense cap representant de Reus
La Generalitat crea un
òrgan consultiu per
impulsar, promoure
i difondre el
coneixement sobre el
llegat de l’arquitecte

L’espectacle tracta
la història de cinc
joves desesperats
que troben en un
bar l’autèntica llar

El Gaudí Centre de Reus és un espai d’interpretació de l’obra de l’arquitecte
i exhibeix una valuosa documentació sobre la seva vida. FOTO: P. FERRÉ


