CULTURA

El cinquè aniversari del Teatre Metropol
es va celebrar amb una festa cultural

P

epe Rubianes, enamorat de Tarragona
i del seu públic, ha
anunciat que estrenarà al Teatre Metropol
la propera obra que
protagonitzarà.
Rubianes va ser preAlbert Vallvé Navarro
Coordinador de
miat, el passat dia 15
l’Àrea de Cultura
de maig al Teatre Metropol, en la nit Els Millors de 1999, juntament amb Montserrat Carulla i Jordi
Boixaderas, gràcies als vots populars que
van obtenir, a més Jon Borondo com a
artífex de la millor escenografia, i Paco Mir
com a millor director.
L’atorgament de premis es va completar
amb el reconeixement, per part del públic,
del Ballet de Moscou, com a millor actuació
de dansa; El Geperut de Notre Dame, com a
millor espectacle infantil i el Rèquiem de
Verdi, com a millor actuació musical.
L’acte cultural va coincidir amb la
celebració del cinquè aniversari de la
reobertura del teatre. Tot una festa. Una
festa que va incloure un gran pastís per a
celebrar-ho juntament amb tots els
presents a l’acte i amb la inauguració del
nou enllumenat del conjunt arquitectònic
del teatre.
Però la festa va tenir un protagonista
d’excepció. El fill de l’arquitecte Jujol, Josep
Maria Jujol, acompanyat per l’alcalde, Joan
Miquel Nadal, va descobrir un bust del seu
pare realitzat per l’escultor tarragoní,
Bruno Gallart, que s’ha col·locat a l’accés
principal del teatre Metropol, en
reconeixement i memòria del qui fou
deixeble de Gaudí, i artífex del nostre
teatre. Al llarg de l’acte, es va presentar la
“Petita Història de Josep Ma Jujol” escrita
per Tate Cabré i amb il·lustracions de
Pilarín Bayés.

18

T A R R A G O N A
M U N I C I P A L

L’alcalde, Joan Miquel Nadal, amb Josep Maria Jujol Jr, descobrint el bust de l’arquitecte Jujol.

El nou enllumenat del Teatre Metropol.

Tots bufen per apagar les cinc espelmes del pastís d’aniversari.
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