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Serà l’1 de desembre quan
Whiskyn’s, la banda de
Reus de més projecció na-
cional, presentarà el seu
nou disc, que ha gravat
aquest estiu als estudis La
Casa Murada de Llorenç
del Penedès, sota la super-
visió de Pemi Rovirosa.
Reus, París, Londres és
l’engrescador títol del
disc, del qual la producto-
ra ha avançat que recull
dotze cançons «ballables
amb lletres esmolades
com ganivets».

La nova temporada del
Bartrina començarà, però,
el 27 de setembre, amb
l’estrena de Carta d’una
desconeguda, una produc-
ció del Centre d’Arts Es-
cèniques de Reus
(CAER), que posarà en es-
cena la novel·la de l’es-
criptor austríac Stefan
Zweig amb la col·labora-
ció de la companyia basca
Tanttaka Teatroa. El direc-
tor d’aquesta companyia,
Fernando Bernués, signa-
rà la direcció de l’especta-

cle, que estarà protagonit-
zat per Emma Vilarasau,
Marta Marco, Carlota Ol-
cina i Anna Barrachina.

El següent espectacle
que es representarà al Bar-
trina serà la producció del
Teatre Nacional de Cata-
lunya (TNC) A la Tosca-
na, escrita i dirigida per
Sergi Belbel, director ar-
tístic del TNC. A la Tosca-
na és una obra que oscil·la
entre la comèdia àcida i el
drama, i que està interpre-
tada per Jordi Boixaderas,
Cristina Plazas, Lluís So-
ler i Lluïsa Castell. El
muntatge arribarà a Reus
el 17 d’octubre i el dia 20
del mateix mes ho farà
l’espectacle Recorrido...
recorrer, de la companyia
de dansa Losdedae. Amb
coreografia de Chevy Mu-
raday, Premi Nacional de
Dansa 2006, l’espectacle
s’inscriu en la 2a Mostra
de Dansa Contemporània
de Reus Mésdansa, que es
desenvoluparà del 19 al 21
d’octubre. Després dels

espectacles del Festival de
Mim i Teatre Gestual Cos,
que tindrà lloc del 24 al 28
d’octubre, el Bartrina re-
prendrà el 3 de novembre
la programació amb Le
mani forti, una obra escrita
per Marco Calvani i que
està inspirada en la histò-
ria real de dos adolescents
italians que van matar a
ganivetades la mare i el
germà d’un d’ells. Dirigi-
da per Marc Martínez,
l’obra està interpretada per
Mercè Martínez i Oriol Vi-
la.

Arquillué-Ferrater
El 10 de novembre arriba-
rà al Teatre Bartrina una
altra de les propostes més
estimulants de la tempora-
da: Arquillué diu Ferrater,
una selecció de poemes
del reusenc Gabriel Ferra-
ter que ha fet Dolors Oller i
que recita l’actor Pere Ar-
quillué. L’actor recupera
ara un muntatge que ja va
presentar fa deu anys,
acompanyat en aquesta

ocasió pel músic Eugeni
Roig i amb una escenifica-
ció més austera que l’ante-
rior. La selecció arrenca
amb In memoriam, el poe-
ma narratiu amb què Fer-
rater va relatar les seves vi-
vències d’adolescent a Re-
us durant la Guerra Civil.
A la segona part, s’alter-
nen altres versos entre ín-
tims (com l’eròtica) i
oberts (de paisatges). Ar-
quillué diu Ferrater forma
part de la programació del
festival de poesia Taca
d’Oli.

El 17 de novembre serà
el cantautor madrileny Is-
mael Serrano qui ocuparà
l’escenari del teatre. I ho
farà per presentar el seu úl-
tim disc, Sueños de un
hombre despierto, que es
posa a la venda aquesta
setmana i que inclou tretze
cançons, una de les quals,
Zamba del emigrante, ha
gravat amb la col·labora-
ció de la gran artista argen-
tina Mercedes Sosa. Is-
mael Serrano és el més jo-

ve dels nous cantautors
que van aparèixer a la dè-
cada dels 90. Compromès
socialment, i autor d’his-
tòries d’amor i de combat,
Serrano es va donar a co-
nèixer amb la cançó Papá
cuéntame otra vez.

A banda del concert dels
Whiskyn’s, de la progra-
mació de desembre del
Bartrina destaca l’estrena
de Roses de gos, una re-
creació de l’òpera Dido i
Enees, de Henry Purcell.
El muntatge és una inicia-
tiva de l’Associació de
Produccions Culturals
Carles Amill, una entitat
amb seu a Cambrils i que
s’ha fundat fa poc per in-
centivar la vida cultural
del Camp de Tarragona. El
seu debut en societat serà
els dies 14 i 15 de desem-
bre a Reus amb aquest Ro-
ses de gos, amb llibret del
poeta tortosí Albert Roig i
arranjaments musicals de
Francesc Capella. El mun-
tatge el dirigirà Iban Bel-
tran.

El teatre obre la nova temporada el 27 de setembre amb l’estrena de «Carta d’una desconeguda»

Whiskyn’s presentarà al Bartrina el seu
nou disc, «Reus, París, Londres»

Els Whiskyn’s actuaran al Bartrina l’1 de desembre. A sota, a l’esquerra, l’actriu Emma Vilarasau i, a la dreta, una escena de «Le mani forti». / EL PUNT

NATÀLIA BORBONÈS / Reus

� La presentació del nou treball discogràfic
del grup reusenc Whiskyn’s, titulat Reus, Pa-
rís, Londres, és una de les propostes més desta-
cades de la programació de tardor del Teatre

Bartrina, que arrenca el proper 27 de setembre
amb l’estrena absoluta de Carta d’una desco-
neguda, una producció del Centre d’Arts Escè-
niques de Reus que té un repartiment encapça-
lat per les actrius Emma Vilarasau i Marta Mar-

co. Els poemes de gabriel Ferrater recitats per
Pere Arquillué, el concert del cantautor Ismael
Serrano o l’estrena de l’òpera Roses de gos són
altres espectacles que es representaran al Bar-
trina fins al desembre.

Convocat el 21è
premi de
fotografia Vila de
Cambrils
� Cambrils. L’Ajunta-
ment i l’Agrupació Fo-
togràfica de Cambrils
han convocat el 21è
Premi Internacional de
Fotografia Vila de
Cambrils, on poden
concursar fotògrafs
professionals i aficio-
nats. El termini de re-
cepció de les obres aca-
ba el proper 19 d’octu-
bre i el veredicte del ju-
rat es donarà a conèixer
el 2 de desembre. El
premi consistirà en
l’adquisició de deu
obres per 200 euros ca-
dascuna, que passaran a
formar part de la fotote-
ca de Cambrils. / EL

PUNT.

Publicades les
bases del premi
d’assaig de la
Ribera d’Ebre
� Flix. El Centre d’Es-
tudis de la Ribera
d’Ebre ha convocat el
XIII Premi d’Assaig
sobre la Ribera d’Ebre,
destinat als treballs in-
èdits de recerca o inves-
tigació sobre història,
art, etnologia, geogra-
fia, arqueologia, litera-
tura i altres disciplines
culturals i científiques
relacionades amb la co-
marca. També poden
aspirar al premi memò-
ries, diaris personals,
biografies i autobiogra-
fies. L’obra premiada
rebrà 2.200 euros de
premi. El termini per
presentar els treballs
acaba l’11 d’octubre.
/ EL PUNT.

Prorrogada
l’exposició sobre
els cartells de la
República
� Reus. La mostra Car-
tells de la Segona Re-
pública (1931-1939),
instal·lada al Museu
d’Art i Història de Re-
us, es podrà visitar fins
al 15 de gener. L’èxit
d’assistència de públic i
la proximitat del nou
curs acadèmic ha fet
prorrogar els dies d’ex-
posició de la mostra,
que en principi s’havia
de clausurar diumenge
passat. L’exposició re-
cull una part dels car-
tells que va donar a
l’Institut Municipal de
Museus de Reus l’artis-
ta i promotora cultural
Montserrat Barenys.
/ EL PUNT.


