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Les programacions dels
dos teatres també tenen
com a propostes destaca-
des les sis produccions de
sala del CAER, que es re-
partiran entre els dos tea-
tres. Així, al Bartrina s’ex-
hibirà Llits, de Lluís Da-
nés –l’espectacle de circ
amb música de Lluís Llach
i que protagonitza Albert
Pla–; La dona justa, de
Sandor Marai, amb adap-
tació d’Eduardo Mendoza
i protagonitzada per Rosa
Novell; The Hamlet’s Cir-
cus, de Toni Martin; i
Plecs, la proposta de Ma-
nolo Alcántara i Xavier
Erra que s’estrenarà en el
marc de la fira de circ Tra-
pezi. Al Teatre Fortuny es
posarà en escena Nadal a
ca’ls Cupiello, d’Eduardo
de Filippo, dirigida per
Oriol Broggi; i La gavina
de Txèkhov, el debut en la
direcció de l’actor David
Selvas.

Les produccions que no
són del CAER que sobre-
surten en la programació
són, al Teatre Fortuny, Ni-
xon-Frost del Teatre Lliu-
re (26 de gener), l’obra ba-
sada en la cèlebre entrevis-
ta televisiva que el perio-
dista David Frost va fer al
president Richard Nixon
l’any 1977; la comèdia Un
marit ideal d’Oscar Wil-
de, que dirigeix Josep M.
Mestres i protagonitzen
Joel Joan, Abel Folk i Síl-
via Bel, entre altres actors
destacats (9 de febrer);
L’auca del senyor Esteve,

la versió de la directora
Carme Portaceli de l’obra
de Santiago Rusiñol i que
protagonitza el reusenc
David Bagés (9 d’abril): i
Garrick del Tricicle, un

espectacle que estarà en
cartellera del 21 al 23 de
maig. La Compañía Na-
cional de Danza 2, que di-
rigeix Nacho Duato, ater-
rarà al teatre el 25 de febrer

per presentar tres noves
coreografies. I al Teatre
Bartrina es posaran es es-
cena Petita feina per a pa-
llasso vell del dramaturg
romanès Matéï Visniec,

un espectacle dirigit per
Ramon Simó i interpretat
per Jordi Martínez, Monti
i Claret Clown (30 de ge-
ner); American Buffalo de
David Mamet, amb direc-

ció de Julio Manrique (20
de febrer); El ball d’Irène
Némirovsky, que dirigeix
Sergi Belbel i protagonitza
Anna Lizaran (27 de fe-
brer); Electra de Sòfocles,
dirigida per Oriol Broggi
(23 de maig); i Berishit
(La història més bella del
cosmos), de Pep Bou i Jor-
ge Wagensberg (3 de ju-
liol).

Tot i la varietat de gène-
res, la música brillarà de
manera especial l’any que
ve als teatres reusencs, on
«cada setmana, de gener a
juliol, hi haurà activitat es-
cènica», va remarcar ahir
el director gerent del
CAER, Cèsar Compte. Ai-
xí, als concerts destacats
de Michael Nyman, com-
positor de la inoblidable
banda sonora del film El
piano i de bona part de la
filmografia de Peter Gree-
naway (17 d’abril al Teatre
Fortuny), se sumen el de
Concha Buika, que pre-
sentarà El último trago, un
homenatge a Chavela Var-
gas (29 de maig al Bartri-
na) i les òperes Carmen,
Cosí fan tutte i El rapte en
el serrall, aquesta última
retransmesa en directe des
del Gran Teatre del Liceu.
També en el capítol musi-
cal destaquen noms locals
com els de Fito Luri, que
presentarà el seu nou disc,
Zoòtrop (Teatre Bartrina,
23 de gener; i Txala, que
posarà en escena el con-
cert de percussió El brot
(11 de febrer).

El músic Michael Nyman destaca en la
nova programació dels teatres de Reus

El CAER programarà 35 espectacles als teatres Fortuny i Bartrina durant el primer semestre del 2010

● Cinc espectacles de qualitat, que
exploren les diferents disciplines
escèniques, constitueixen el cicle
CAER Familiar. Al Teatre Bartri-
na, el cicle començarà el 16 de ge-
ner amb En Joan sense por, un es-
pectacle de titelles de Toni Sans I

● El Centre d’Arts Escèniques de Reus
(CAER) ha programat 35 espectacles que
s’exhibiran als teatres Fortuny i Bartrina
durant el primer semestre del 2010. Al

La Michael Nyman Band actuarà al Teatre Fortuny el 17 d’abril. / EL PUNT
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Rubèn Montañà, i continuarà el 6
de febrer amb Wimoweh, un con-
cert produït per l’Auditori de Bar-
celona. Al Teatre Fortuny, el cicle
començarà el 30 de gener amb l’es-
pectacle de dansa Zing-Zing, de la
companyia Roberto G. Alonso. El

Fortuny, se’n posaran en escena divuit,
entre els quals destaquen la nova versió de
L’auca del senyor Esteve que firma Car-
me Portaceli; Garrick, de Tricicle; i el
concert del compositor Michael Nyman.

Al Teatre Bartrina s’oferiran disset espec-
tacles, entre els quals es podrà veure la no-
va proposta de Julio Manrique, American
Buffalo (amb què ha guanyat el Premi Bu-
taca 2008 a la millor direcció); El ball, di-

27 de febrer arribarà La casa del
abuelo, de la companyia andalusa
La Rous, una obra que parla de la
mort. I el 13 de març s’escenificarà
El museu del temps, una producció
d’Albena Teatre i Tanttaka Tea-
troa.

rigida per Sergi Belbel i amb coreografia
de Sol Picó; Berishit, una creació de Pep
Bou i Jorge Wagesnberg; i el concert de
Concha Buika, un homenatge a Chavela
Vargas.

Cinc espectacles infantils

● Reus. El Centre de la Imatge Mas Iglésies de Reus
inaugurarà el 17 de desembre l’exposició Agustí
Centelles torna a Reus, amb un centenar de fotogra-
fies que inclouen les imatges més emblemàtiques de
Centelles i també les fotos inèdites que fa dos anys es
van trobar en una capsa de galetes, bona part de les
quals estan relacionades amb Reus i els efectes dels
bombardejos de la Guerra Civil. El títol de l’exposi-
ció, que es podrà visitar fins al 7 de març, fa referèn-
cia al lligam que va tenir Centelles amb Reus, on va
restar exiliat durant dos anys, acollit a casa d’uns fa-
miliars. Agustí Centelles i Ossó (el Grau de Valèn-
cia, 1905-Barcelona, 1985) és un dels pioners del fo-
toperiodisme a Europa i les seves imatges són de les
més representatives de la Guerra Civil. / EL PUNT

REUS
El CIMIR exposarà «Agustí Centelles torna a
Reus» a partir del 17 de desembre

● Cambrils. L’Antena del Coneixement de la URV a
Cambrils ha organitzat aquest dimecres a l’IES
Cambrils (12.00 h) la conferència Ulises, un héroe
mediterráneo, que impartirà Carlos García Gual, ca-
tedràtic de grec de la Universitat Complutense de
Madrid i escriptor. Carlos García Gual (Palma,
1943) és catedràtic de filologia grega a la Universitat
Complutense de Madrid. Especialista en antiguitat
clàssica i literatura, ha escrit nombrosos llibres i arti-
cles sobre literatura clàssica i medieval, filosofia
grega i mitologia en revistes especialitzades. Entre
les seves obres, destaquen Los orígenes de la novela,
Primeras novelas europeas, Historia del rey Arturo,
Diccionario de mitos, El descrédito de la literatura i
Apología de la novela histórica. / EL PUNT

CAMBRILS
Carlos García Gual pronuncia la conferència
«Ulises, un héroe mediterráneo»

● Tarragona. Francisco Veiga, professor d’història
contemporània a la Universitat Autònoma de Barce-
lona, pronunciarà avui la conferència Per entendre el
passat. Les arrels dels problemes dels Balcans en el
marc de «l’espai otomà» al Caixafòrum de Tarrago-
na (19.00 h). Aquesta és la primera de les tres confe-
rències que impartirà Francisco Veiga del seminari
Els Balcans: velles i noves claus, que pretén donar
les claus, permanents i circumstancials, per entendre
dos segles de la convulsa història de la regió. Demà
hi haurà la segona conferència, La desfeta d’un som-
ni, que se centrarà en les catastròfiques transicions
postcomunistes entre el 1989 i el 1991. El cicle aca-
barà el 16 de desembre amb Els Balcans paradigmà-
tics. / EL PUNT

TARRAGONA
El professor d’història Francisco Veiga
imparteix un seminari sobre els Balcans


