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El Pallol acull
una desena
d’activitats al
novembre

OCI

■ El Pallol arriba amb força
al novembre amb una dese-
na d’activitats incloses dins
el calendari cultural i d’oci
que s’organitza mensualment
al passeig comercial.

Aquest conjunt d’activitats
s’encetaran l’1 de novembre
amb la inauguració de l’expo-
sició de figures de gegants i
bestiari en miniatura, confec-
cionada amb peces de les
col·leccions particulars de Ge-
rard Pouget i Arnau Anguera.

Entre les figures exposa-
des n’hi ha d’elaborades amb
diferents materials que re-
produeixen els Gegants de
Reus i altres elements de cul-
tura popular d’arreu del pa-
ís, una mostra que es podrà
visitar de manera permanent
fins al 29 de desembre.

L’endemà de la inaugura-
ció, dissabte 2, Intermón Ox-
fam obrirà (de 18 a 20.30 ho-
res) la botiga que instal·la a la
planta baixa del passeig co-
mercial cada primer dissabte
demes.Elmateixdia,ales18.30
hores, es farà una exhibició de
dansesíndiesd’estilBollywood.

Entre el dijous 7 i el dissab-
te 9 de novembre arribarà la
FiradeGastronomiaUrbanade
la mà del col·lectiu Aixopluc.
El divendres 8, de 18 a 20 ho-
res, se celebrarà la gimcana ‘Joc
de llengües’. Entre d’altres ac-
tes, destaca la tradicional en-
cesa dels llums de Nadal el di-
vendres 22 de novembre.

J. MORALES

Un espectacle de gran format
amb música coral i dansa tradi-
cionals de Rússia omplirà l’esce-
nari del Teatre Fortuny el dia 12
de novembre, a partir de les nou
del vespre, en l’espectacle de
cloenda del Festival Internacio-
nal Rus de Cultura i Art Tardor
Catalana, que girarà per sis es-
cenaris de Catalunya i Andorra
entre el 7 i el 12 de novembre.

Aquest esdeveniment és or-
ganitzat per l’associació russo-
catalana Món de la Cultura i l’en-
titat reusenca Germandat de
Sant Isidre i Santa Llúcia.

L’espectacle inaugural d’aques-
ta gira es farà el 7 de novembre a
la Basílica de Montserrat, i l’en-
demà el concert es podrà veure
a l’Auditori d’Andorra.

L’esdeveniment musical que
arribarà a Reus el 12 de novem-
bre presentarà el Cor Estatal
Acadèmic Siberià Popular Rus,
que oferirà un recital de peces
tradicionals de la província sibe-
riana de Novossibirsk. Es tracta
d’un dels conjunts professionals

més representatius de la cultu-
ra popular russa.

El grup, que va fer la primera
actuació el 9 de maig de 1945 a
l’escenari del Teatre d’Òpera i
Ballet de Novossibirsk, interpre-
ta de manera original les compo-
sicions musicals, corals i coreo-
gràfiques de Sibèria. La seva di-
rectora és Lekaterina Kovaiova.

La cita es completarà amb l’ac-
tuació d’un conjunt de dansa po-
pular de la regió russa d’Ingúixia,
amb un extens i espectacular

programa basat en la música i
coreografia folklòriques del po-
ble ingúix.

Els costums i les tradicions
dels ingúixos es remunten a l’an-
tiguitat, mitjançant l’art, i el grup
ha sabut extreure l’expressió més
genuïna fins al punt que han aca-
bat sent part del patrimoni de la
humanitat. El director artístic
del grup és Ruslan Gadabòrxev,
artista reconegut no només a la
República d’Ingúixia, sinó tam-
bé a la República de Txetxènia.

El Festival Tardor Catalana va
ser presentat ahir al vestíbul del
Teatre Fortuny de Reus, per la
responsable de l’associació Món
de la Cultura, Oksana Gollyak; el
representant de la Germandat
de Sant Isidre i Santa Llúcia, Jo-
sep Maria Vallès; el gerent del
Consorci del Teatre Fortuny, Jo-
sep Margalef, i el regidor de Cul-
tura i Joventut de l’Ajuntament
de Reus, Joaquim Sorio.
■ ■ ■
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Dansa i música coral russa per cloure
a Reus el Festival Tardor Catalana

Una de les actuacions del Cor Estatal Acadèmic Siberià Popular Rus. FOTO: DT

L’espectacle del Cor
Estatal Acadèmic
Siberià Popular Rus i
d’un conjunt de dansa
de la regió d’Ingúixia,
el dia 11 al Fortuny

TEATRE ■ E ST À D I R I G I D A P E R TO N I C A S A R E S

■ L’obra teatral George Kaplan,
de l’emergent autor francès Fré-
déric Sonntag, arriba aquest dis-
sabte, dia 2 de novembre, al Tea-
tre Bartrina, a partir de les nou
del vespre. Aquesta coproduc-
ció del Festival Grec 2013, la Sa-
la Beckett/Obrador Internacio-
nal de Dramatúrgia i el Theater
Konstanz d’Alemanya es presen-
ta a Reus amb un text punyent
que reflexiona sobre la vigència
dels valors que sostenen el sis-
tema econòmic i social.

A partir del personatge ficti-
ci de George Kaplan, que centra
la trama de la pel·lícula protago-
nitzada per Cary Grant North by
Northwest (1959), d’Alfred Hit-
chcock, l’autor Frédéric Sonn-

tag indaga en les implicacions
polítiques de la ficció i el lloc que
ocupa la ficció en el món actual,
entenent per «ficció» tant els
grans relats de Hollywood com
l’storytelling polític, les cam-
panyes publicitàries o el que
Sonntag anomena les «històries
idiotitzants de l’entreteniment
espectacular».

Comèdia moderna
Es tracta d’una comèdia moder-
na sobre les relacions entre el
poder i la ficció, la política i l’es-
pectacle, la societat i els seus pro-
pis mites. Una història enigmàti-
ca i divertida sobre conspira-
cions i teories conspiratòries. És
possible canviar el món? O està

tot tan controlat que fins i tot la
revolta està planificada? De ve-
gades sembla que la política i
l’economia estiguin dictades pels
guionistes de Hollywood, però
també podria ser que entre els

grans relats de la ficció contem-
porània s’hi amaguin consignes
revolucionàries.

Aquesta obra arriba a Reus en
una versió dirigida per Toni Ca-
sares, que es va poder veure a la

Sala Beckett, dins el Festival Grec
de Barcelona de l’estiu passat.
El repartiment de l’obra l’inte-
gren els actors Sara Espígul, Bor-
ja Espinosa, Francesc Ferrer, Jor-
di Figueras i Sandra Monclús.
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‘George Kaplan’, del francès
Frédéric Sonntang, aquest
dissabte al Teatre Bartrina


