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Frases del día

«Las biografías 
surgen de alguna 
pregunta que quieres 
contestar, y en el 
caso de Concepción  
Arenal es curioso 
pero tenía la idea de 
que era un mujer con 
nombre de calle» 
Anna Caballé 
Biógrafa_____________

«Las palabras de 
Gainsbourg ahora 
tienen más 
significado para mí» 
Jane Blrkin 
Actriz

Previsión del tiempo

HOY
* *

MAÑANA

Máx. I Mín. Máx. I Min.

18 ° I 1 0 °  16 ° I 1 1 °

Efemérides

KART ANTIC 
DELSTTTELLES

1929
Grace Kelly
Nace la actriz de cine 
estadounidense 
ganadora de un premio 
Oscar, y posteriormen
te Princesa consorte 
de Monaco por su 
matrimonio con el 
príncipe Raniero III.

O
Jm

Espectacles. Onze companyies actuaran, del 19 al 24 de 
novembre, al Festival Guant de Valls, que complelx 15 anys

A.T.
VALLS

El Festival de Teatre de Titelles 
Guant celebra enguany el seu 
quinzé aniversari amb una varia
da proposta artística, amb onze 
companyies i sis jomades intenses 
d’espectacles adregats a piíblic fa
miliar, infantil, jove i també adult. 
Tindrá llloc del 19 al 24 de no
vembre.

Un deis plats forts será Os Bone- 
cos de Santo Aleixo del Centre 
Dramátic d’Evora de Portugal que 
es representará a Valls, Alcover i 
el Morell. Arribats de la regió de 
l’Alentejo, els titelles de Santo 
Aleixo són considerats uns deis 
mes antics d’Europa, amb referén- 
cies históriques que daten de fi
náis del segle XVIII. El públic del 
Guant podrá descobrir una de les

expressions artístiques més apre- 
ciades a Portugal. Aquests titelles 
de tija fets de fusta i suro que es 
manipulen des de dalt es presen
ten a escena amb una dramatur
gia i textos que combinen cultura 
popular i rescriptura més erudi
ta.

El Guant que va néixer a Valls 
per acostar la mágia deis titelles 
ara ja  s’ha consolidat en els tea- 
tres d’altres localitats del Camp 
de Tarragona. Així, Alcover, el 
Morell, la Pobla de M afumet i 
Mont-roig del Camp serán un al- 
tre any seus d’tm festival singular, 
am b p ro p o stes  com les deis 
histories titelles de Santo Aleixo 
de Portugal, un flautista d’Hame- 
lin adaptat per a públic sordmut o 
un m untatge guardonat com a 
Millor Espectacle Familiar ais Pre
mis Barcelona Teatre d’enguany.

Un festival 
consolidat
El Guant s’ha 
consolidat en 
els teatres de la 
provincia. 
Alcover, el 
Morell, la Pobla 
de Mafumet i 
Mont-roig serán 
seus del festival

La creació artística del territori 
també está ben representada al 
Guant, amb la companyia tarra- 
gonina la Genovesa o la Invisible 
de Mont-roig.

Entre les propostes del Guant 
2019 també sobresurt ]laventura 
d’avorrir-se de la Companyia l’Es- 
taquirot (diumenge 24), amb un 
espectacle dirigit peí reconegut 
actor i clown Guillem Albá. El 
muntatge, guardonat com a Mi
llor Espectacle Familiar deis Pre
mis Teatre de Barcelona 2019, 
motivará de ben segur la creativi- 
tat deis infants i ens fará pensar, 
a petits i grans, amb la quantitat 
de joguines i regáis ais que no 
fem cas.

El program a també inclou el 
Premi Feten 2018 a la Millor Pro
posta de Teatre i Inclusió. Es trac- 
ta de El silenci d’Hamelin de Farrés
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Lletres

‘El silenci d’Hamelin’ és 
l’espectace inaugural interpretat 
amb llengua de signes I tindrá 
lloc el divendres 22. fo to : c e d id a

Programado

•  Divendres 22 de novembre
El Silenci d'Hamelín'. 18.30 
hores al Teatre Principal.

•  Divendres 22 de novembre
‘Vida’. 22.00h al Teatre Principal

•  Dissabte 23 de novembre
‘Ullssa’ ,18.00h al Teatre 
Principal

•  Dissabte 23 de novembre
‘Os bonecos de Santo Alelxo'. 
22.00 hores al Teatre Principal 
Dlumenge2412.00 h -Teatre- 
audltorl - El Morell 18.00 h - 
Convent de les Arts - Alcover.

•  Dissabte 23 de novembre
‘La rateta que...’ 18.00 hores al 
Teatre del Centre Pollvalent - 
Mlaml Platja.

•  Diumenge 23 de novembre
‘Núvol gris gras gros’. 11.30 h al 
Teatre Principal. 17.30 h - Teatre 
El Casal de la Pobla de Mafu- 
met.

•  Diumenge 24 de novembre
‘L'aventura d’avorrlr-se’. 18.00 
hores al Teatre Principal

Les coreógrafes Emma Riba I Laura Alcalá també h¡ serán a les 
jornadesebrenques. f o t o id t

Jornades

Tortosa mira cap 
a la poesia d’arrel 
ebrenca

L’espectacle Núvol gris gras gros’ tindrá lloc el diumenge 24 al 
Teatre Principal de Valls. fo to : c e d id a

Brothers i Companyia (divendres 
2 2 ), un espectacle adaptat a sord- 
muts interpretat amb la llengua 
de signes i paraules.

Per fer-ho possible, en aquest 
flautista d’Hamelin hi haurá a es
cena també la televisiva actriu 
Olalla Moreno de la serie Com si 
fos ahir de TV3. La Companyia la 
Genovesa de Tarragona portará al 
Principal de Valls una peculiar re
vistó contemporánia de YOdissea 
d’Homer (dissabte 23). Al Guant 
pero, enlloc d’Ulisses, coneixeran 
Ulissa, una titella valenta i diver
tida que viu a la ciutat, pero que 
un dia, al sortir de Pescóla, s’em- 
branca en un viatge de retorn a 
casa pie de peripécies i personat- 
ges extraordinaris.

A destacar també de la progra
mado Vida, muntatge de la Com
pañía Javier Aranda, que es podrá 
veure al Principal el divendres 22, 
primer al matí, amb un passi ex- 
clusiu per ais alumnes deis insti- 
tuts de Valls, i també a la nit obert 
a tot el públic. La companyia sa- 
ragossana presenta un espectacle 
aplaudit per la crítica, peí seu en- 
giny i pels seus personatges plens 
de vida.

«Volem captar tots tipus de pú- 
blics, els titelles no només són per 
a nens», va remarcar el regidor de 
C ultura de Valls, Marc Ayala. 
Aquest muntatge va adregat a un 
públic adult, una de les premisses 
que persegueix el festival Guant. 
A més deis espectacles al Teatre 
Principal, el dissabte 23 de no
vembre al Centre Polivalent de 
Miami Platja es representará La 
rateta que... a cárrec de la Compa-

El Guant comptará de 
nou amb una exposició 
per conéixer l’art i la 
historia deis titelles

nyia B i, al Casal de la Pobla de 
Mafumet, el Núvol gris gras gros 
de Teatre al Detall.

El diumenge 24 els protagonis- 
tes serán Os Bonecos de Santo 
Aleixo de Portugal, amb actua- 
cions al Teatre Auditori del Morell 
i al Convent de les Arts d’Alco- 
ver.

Exposició histórica
A més deis espectacles, el Guant 
comptará de nou en el seu pro
gram a amb una exposició per 
conéixer i enamorar-se de l’art i la

historia deis titelles. Així, el vestí- 
bul del Teatre Principal de Valls 
acollirá la mostra Titelles del Món 
de Galiot Teatre, la companyia 
que coincidint amb el seu 25é 
aniversari ha documentat i prepa- 
rat més de 20 0  titelles del món 
en format museu-itinerant. Una 
part d’aquests titelles sortiran per 
primer cop de Can Galiot per par
ticipar d’aquesta exposició i tam
bé de les visites teatralitzades 
obertes ais col-legis de Valls.
Els alumnes d’escoles i instituís 

serán un any més públic preferent 
del Festival Guant, amb muntat- 
ges com Una poma, un pomer de 
la companyia de Paper de Terras- 
sa o Vida de la Cia Javier. Manua- 
litats i titelles es donaran la má en 
el taller que ha preparat Invisible 
i l’artista Joan Reverté.

REDACCIÓ
TORTOSA

La biblioteca MarceMí 
Domingo acuil aquesta 
setmana les Jornades de 
Patrimoni Literari Ebrenc

Les quintes Jornades de Patri
moni Literari Ebrenc van arren- 
car ahir a la biblioteca MarceMí 
Domingo de Tortosa, unes jor
nades que enguany están dedi- 
cades a la poesia d’arrel ebren
ca, amb especial atenció a au- 
tors que no són tan coneguts peí 
gran públic. Alguns deis noms 
que sobresurten al programa fan 
referencia a autors tortosins, 
com Jaum e Tió i Noé. També 
Francesc Vicent Garcia, el rector 
de Vallfogona, que ocupará un 
espai ben destacat, amb con
ferencies al voltant de la seua 
figura, actuacions musicals ba- 
sades en la seua producció 
poética, o la projecció d’un do
cumental que en glossa la petja- 
da cultural.

Juntam ent amb aquests, les 
jornades també aprofundiran en 
altres noms de les Terres de 
l’Ebre, com Trinitari Fabregat, el 
canonge Josep Matamoros, au
tors rapitenes o els Jocs Floráis 
a Tortosa, entre d’altres.

Les jornades s‘allargaran fins 
al dissabte 16 de novembre, 
amb una nova oportunitat per 
seguir la ruta literária basada en

la producció poética de Gerard 
Vergés al llarg de diversos espais 
de Tortosa, i culminará amb un 
esmorzar poétic i les presenta- 
cions exprés de llibres de poesia 
i lectura de poemes d’autors ac
tuáis.

Espectacle de dansa
Paral-lelament, el divendres 22 
de novembre tindrá lloc una ac- 
tivitat complementária en forma 
d’cspcctaclc de dansa, a cárrec 
de les coreógrafes Emma Riba i 
Laura Alcalá, creat amb motiu 
de l’Any Brossa. A més, en el 
marc d’aquesta efeméride també 
está previst que la biblioteca 
aculla l’exposició de poesia vi
sual Brossa Poliédric, del 2 al 12 
de desembre.

Les ponéncies d’avui són Poe
sia en catada a les Temes de l’Ebre 
durant l’edat moderna, a cárrec 
d’Enric Querol (18 h); Romanti- 
cisme i Renaixenga a cárrec de 
Belén Molina (19 h) i Jaume Tió 
i Noé: una vida intensa, a cárrec 
de Joan Antoni González (20 
h). Les Jornades de Patrimoni 
Literari Ebrenc están reconegu- 
des peí departament d’Educació 
com una activitat de formado 
p erm an en t del professorat. 
Laccés a les jornades és gratuit 
per al públic.

En els anys anteriora, les jor
nades s’han centrat en temes 
com ara la Guerra Civil i la bata
lla de l’Ebre o el folklore popu
lar, entre altres.
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