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la programació cultural, la informació del teu país, del teu poble,

de la teva ciutat. Just el que trobaràs a www.elpunt.cat.
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● Renovació de la carte-
llera de teatre familiar d’a-
quest mes de març. Els
nous muntatges exploren
en altres disciplines, sense
obviar mai una dramatúr-
gia clàssica. Ara és el torn
de captar el públic que, en-
trada la primavera, sortirà
dels teatres per desplaçar-
se a camps i platges.

� TNC, màgic.
Torna Umbra, un espec-

tacle de màgia de Sergi
Buka. És una reposició de
l’any passat. El mag mera-
vella sobretot amb el re-
curs que sap treure dels
seus dits projectant om-
bres i aconseguint imatges
poètiques, un treball d’il-
lusionisme que supera els
de gran format. Des de de-
mà, tots els diumenges de
març a la Sala Gran.

� Regina, musical.
La companyia resident

del Regina cedeix escenari
a la companyia Va de Bòlit
de les Illes Balears. Han
fet un Tarzan musical en
què els números acrobà-
tics i de circ es barregen
amb coreografies de dansa
(el bosc omnipresent) i
una banda sonora que no té
cap mania a homenatjar al-
tres treballs: de La Bella i
la Bèstia a Titanic. El rei
de la selva s’enamorarà
d’una nena fina i apareixe-
rà un misteriós Floquet de
Neu, amb el nom de Xita.
Fins al 5 d’abril.

� SAT, joglaresc.
La històrica companyia

Titiriteros de Binéfar pre-
senta Dragonci, un treball
en què alternen els titelles
de catxiporra (que tan bon
resultat donen entre la ca-
nalla) amb una interpreta-
ció medieval. Els tres ac-
tors toquen en directe i es
dirigeixen al públic com a
rondallaires de fa segles.
El joc entre aquests perso-
natges atrapa l’atenció
dels pares. Transformen la
llegenda de Sant Jordi amb
una divertida i desacom-
plexada llibertat. L’obra té
cinc finals diferents que

decideix el públic per vo-
tació a mà alçada. No cal
preocupar-se. La cinquena
i definitiva convidarà el
públic a sortir de la sala en
cercavila per enviar en
globus la princesa, el cava-
ller i el drac. Només fins
demà.

� BTM, Disney.
Fa poques setmanes que

La Bella y la Bestia, una
peça inspirada en la pel·lí-
cula de dibuixos animats
de la factoria Disney, ha
aixecat el teló. Hi serà fins
al juliol. L’obra per a
adults en què la canalla

disfruta té una factura im-
pecable amb música en di-
recte, grans artefactes me-
canitzats, efectes escènics
i una potent interpretació.

� Raval, de rondalla.
El Teatre del Raval ha

acollit una producció hu-
mil però ambiciosa. Es
tracta de Baobab, una pro-
ducció de titelles creats a
partir de rondalles que
s’expliquen de pares a fills
a l’Àfrica. Els contes es
narren durant una llarga i
dolorosa travessia en pas-
tera. El muntatge, que fa
temps que roda, debuta a
Barcelona. La companyia
Microcosmos va construir
el muntatge documentant-
se en el Museu Etnològic
de Montjuïc. Seran al Ra-
val fins al 29 de març.

� Poliorama, circense.
Boni trasllada al Poli-

orama In situ, programat
per Actes Únics. Cada diu-
menge d’aquest mes.

� Tívoli, preadolescent.
Torna High School Mu-

sical. Després d’haver ve-
nut tot el paper en la visita
de gener, torna el musical
per a preadolescents High
School Musical (HSM).
Només fins diumenge.

� Guasch, reversionant.
Els germans Guasch gi-

ren com un mitjó el clàssic
d’un príncep convertit en
batraci a La princesa gra-
nota. Fins al 29 de març.

Circ, màgia, musicals i joglars en els espectacles de la temporada d’or per a la canalla
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Macedònia de teatre familiar

Un instant de Dragonci, dels Titiriteros de Binéfar./ EL PUNT

● El Centre de Normalit-
zació Lingüística de l’àrea
de Reus Miquel Ventura i
la Fundació Privada El
Punt han signat un acord
de col·laboració pel qual
es fomentarà la lectura de
premsa en català entre per-
sones immigrades i les no
catalanoparlants en gene-
ral. La primera acció que
preveu el conveni és la
concessió de 49 beques a
alumnes del CNL que els
permeti rebre el diari El
Punt sense cost.

L’acord el van signar
ahir al Centre de Lectura
de Reus la directora del
CNL, Anna Saperas, i el
director de la Fundació
Privada El Punt, Jordi
Busquets. Tots dos van
destacar l’acceptació que
ha tingut l’oferta de be-
ques entre l’alumnat, atès

que un 25 per cent, que
cursen el nivell B3 o ele-
mental, s’hi han acollit.
Les beques tenen una du-
rada de sis mesos amb pos-
sibilitat de pròrroga.
Aquesta acció va comen-
çar a mitjan mes de gener i
ara la fundació i el CNL
estan treballant per am-
pliar, el mes que ve, l’ofer-
ta de beques a les parelles
lingüístiques que partici-
pen en el programa Volun-
tariat per la llengua.
L’acord entre el CNL i la
Fundació El Punt té una
durada de dos anys.

La Fundació El Punt es
va constituir a finals de
l’any 2007 amb l’objectiu
fonamental d’incentivar el
coneixement i l’ús de la
llengua catalana, per mitjà
de la lectura, sobre dos
col·lectius: els joves i els
immigrats.

La Fundació Privada El
Punt signa un conveni amb

el CNL de Reus
EL PUNT / Reus

La directora del CNL, Anna Saperas, i el director de la fun-
dació, Jordi Busquets, van rubricar ahir l’acord. / J.F.


