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Amb una mitjana d’ocu-
pació del 74 % i una assis-
tència total de 40.576 en-
tre els dos teatres en la
temporada 2007-2008, el
director gerent del CAER,
Cèsar Compte, va dir ahir
sentir-se «cofoi». Per als
pròximes mesos, la pro-
gramació es presenta com
a «interessant» i, segons la
regidora de Cultura, Em-
par Pont, «reafirma Reus
com una de les places més
importants per poder gau-
dir d’espectacles teatrals».

S’hi podran veure po-
ques produccions i copro-
duccions del CAER (Cen-
tre d’Arts escèniques de
Reus). Només la reposició
d’El Mort, aquell muntat-
ge dirigit per tres directors
(Oriol Grau, Jordi Vall i
Miquel Àngel Fernàndez)
en el qual quinze actors in-
terpreten els monòlegs es-
crits per quinze autors al
voltant de la mort. El
CAER també coprodueix
el darrer espectacle de Sò-
nia Gómez, Experiències
amb un desconegut show,
en el qual l’artista busca la
participació del públic
masculí i la complicitat del
femení. I, per celebrar el
vintè aniversari de la re-
obertura del Fortuny, el
CAER col·labora en la
producció de l’òpera For-
tuny Venise, que arribarà a
Reus en preestrena el 10
de desembre. Amb direc-
ció escènica de Rafael Du-
ran i llibret de Lluís Mes-
seguer, l’òpera gira al vol-
tant de Marià Fortuny Ma-
drazo, fill del cèlebre pin-
tor i que ara es reivindica
com a gran dissenyador.

Als teatres reusencs s’hi
podran veure Espectres,
amb Emma Vilarasau i
Jordi Boixaderas; El lli-
bertí, amb direcció de
Joan Lluís Bozzo i inter-
pretació de Montse Gua-
llar, Ramon Madaula i
Nausica Bonnín, i Varia-
cions Enigmàtiques,
l’obra que inaugurarà la
nova temporada del Bar-
trina, amb Ricard Borràs i
Nacho Fresneda.

En l’apartat operístic,
destaca també Madama
Butterfly, de Puccini, a
càrrec de l’Orquestra Sim-

fònica del Vallès i el Cor
dels Amics de l’Òpera de
Sabadell; Ellas dicen que
Puccini, un espectacle en
homenatge a aquest com-
positor en els 150 anys del
seu naixement, i la retrans-
missió en directe des del
Liceu de Le nozze di Figa-
ro, de Mozart, amb direc-
ció escènica del reusenc
Lluís Pasqual.

D’altra banda, tot i que
encara no s’ha fet pública
la programació, el festival
de mim i teatre gestual Cos
tindrà lloc del 22 al 26
d’octubre.

La reposició d’«El Mort» i l’últim muntatge de
Sònia Gómez, en la nova temporada de Reus
La programació del Fortuny i el Bartrina, que també inclou l’estrena del nou disc d’Albert Pla, es presenta com a «eclèctica»

● La nova temporada dels teatres de Reus
destaca per «l’important eclecticisme
creatiu» i les propostes de «qualitat i de
prestigi, tant en l’àmbit teatral com en el
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Escenes de les obres Espectres, amb Emma Vilarasau, i Variacions enigmàtiques. / EL PUNT

TEATRE BARTRINA

Diumenge 21 de setembre (18 h)
� Ricard Borràs i Nacho Fresneda escenifiquen

Variacions enigmàtiques

Dissabte 27 de setembre (21 h)
� Albert Pla presenta el nou disc, La diferència

Dissabte 4 d’octubre (21 h)
� Representació de La forma de les coses, de Neil

Labute, amb direcció de Julio Manrique.

Dissabte 11 d’octubre (21 h)
� Representació de Germanes, de Carol López.

Dissabte 18 d’octubre (21 h)
� Festival Mésdansa. Öleles, una coreografia de Jordi

Cortés i Damián Muñoz.

Dissabte 15 de novembre (21 h)
� Cloenda de la tercera edició del festival

Memorimage.

Dissabte 22 de novembre (21 h)
� Experiències amb un desconegut show, amb Sònia

Gómez.

Del 29 de novembre a l’1 de desembre
� IV Premi Beca de Dansa Roseta Mauri.

Dissabte 20 de desembre (21 h)
� Chicos Mambo presenten l’espectacle de dansa,

teatre, titelles i circ Méli, Mélo II (el retorn).

Divendres, 26 de desembre ( 19 h)
� El poema de Nadal, de Josep Maria de Sagarra,

amb Josep M. Puig i Xavier Pié.

TEATRE FORTUNY

Divendres, 3 d’octubre (21 h)
� Concert dels Solistes del Teatre Regio de Parma

Del 8 a l’11 d’octubre (21 h)
� Reposició de la producció del CAER El Mort

Dimecres, 15 d’octubre (21 h)
� Festival Mésdansa. Mujeres, amb Merche

Esmeralda, Belén Maya i Rocío Molina.

Dimarts 28 d’octubre (21 h)
� Representació de l’òpera Madama Butterfly, de

Puccini.

Divendres 7 de novembre (21 h)
� Ellas dicen que Puccini, un espectacle de música,

cant, teatre i audiovisuals.

Dijous, 13 de novembre (21 h)
� Emma Vilarasau i Jordi Boixaderas protagonitzen

Espectres, d’Ibsen, amb direcció de Magda Puyo.

Dimecres 19 de novembre ( 21 h)
� Joan Lluís Bozzo dirigeix El llibertí, amb Montse

Guallar, Ramon Madaula i Rosa Renom.

Divendres 28 de novembre (20 h)
� Retransmissió en directe des del Liceu de Le

nozze di Figaro, de Mozart.

Dimecres 10 de desembre (21 h)
� 20è aniversari de la reobertura del Fortuny amb

l’òpera Fortuny Venise

Dijous 18 de desembre (21 h)
� Concert de l’Orquestra Simfònica del Vallès.

s un d’aquells rumors que només es xiu-
xiuegen a cau d’orella, que s’escampen per les

catacumbes de les versions oficials però que es
veuen venir per totes bandes. Però, a veure si ho
confirmem: el CAER prescindirà de la figura del
director artístic en la seva nova etapa? Muts fins
al setembre. La regidora Empar Pont no va voler
obrir la boca ahir sobre els canvis que s’albiren en
el centre d’arts escèniques: «les novetats es comu-
nicaran al setembre». Després de la roda de prem-
sa i sense l’oficialitat de la convocatòria, va mati-
sar, a Ferran Madico se li acaba el contracte al de-
sembre i la seva continuïtat «és improrrogable»,
afirmava Cèsar Compte. Això sí que queda clar.

É

musical i de dansa». Així ho creu Fran-
cesc Cerro, membre de la comissió artísti-
ca del CAER, que ahir va presentar la no-
va programació del Bartrina i el Fortuny.
Destaquen l’estrena nacional del nou disc

d’Albert Pla, La diferència; la reposició
de la reeixida producció del CAER El
Mort i la nova proposta de l’actriu ebrenca
Sònia Gómez, Experiències amb un des-
congut show. També es podrà veure la re-

transmissió en directe des del Liceu de Le
nozze di Figaro, de Mozart, amb direcció
d’escena del reusenc Lluís Pasqual. En la
temporada 2007-2008, els dos teatres han
sumat més de 40.500 espectadors.

Muts fins al setembre

el contrapunt

LA PROGRAMACIÓ


