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Imatge de l’espectacle que la companyia Zoomwatts presentarà al Bravium Teatre. FOTO: DT

TEATRE ■ E L D I U M E N G E 2 D E F E B R E R, A L E S 1 8 H O R E S

La companyia Zoomwatts
actua al Bravium Teatre
■ La companyia Zoomwatts actu-
arà el proper diumenge 2 de fe-
brer (18 hores) al Bravium Teatre
per presentar l’espectacle
Zoomwatts, conte musical per a
emocionautes. L’actriu reusenca
Georgina Llauradó juntament
amb Txell Sust, Jofre Bardagí i
Pau Rubio i un trio de jazz en di-
recte dirigit per Saki Guillem,
plantegen al públic què passaria
si la Caputxeta, el Gat amb Bo-

tes o el Mag Merlí s’escapessin
de les pàgines dels llibres infan-
tils. Aquest és el punt de partida
de Zoomwatts, conte musical per a
emocionautes, un divertit musi-
cal de petit format en el qual els
personatges dels contes clàssics
prenen vida.

El musical s’ha estrenat al Fes-
tival de Temporada Alta i presen-
tat al Festival Mini Grec i al Fes-
tival Acústica de Figueres.

Música, màgia i
literatura en la
programació del
Bravium Teatre

SOCIETAT

■ El Bravium Teatre ha pro-
gramat per a aquesta setmana
diversos actes. El primer esde-
veniment és una sessió lite-
rària per comentar el llibre
Tots aquells cavalls de Cormac
McCarthy, la qual estarà diri-
gida per Carme Andrade. L’ac-
te se celebrarà el dijous, 16 de
gener, a les 20 hores.

Amb aire de western clàs-
sic, que no oblida la figura del
cowboy coratjós i noble, Tots
aquells cavalls és una novel·la
de paisatges, que transpor-
tarà el lector fins a enfron-
tar-lo amb alguns dels tòpics
de la cruesa de la vida, com el
desarrelament, la violència,
els desenganys, la mort o la
recerca d’un ideal i una iden-
titat.

El dissabte, dia 18, tindrà
lloc l’espectacle de màgia Tea
Time Magic Show a càrrec de
Txema. Tea Time Magic Show
és una proposta escènica per
sorprendre. Aparicions, des-
aparicions, manipulacions.
Tot tipus d’il·lusions que trans-
formen la realitat. El preu de
l’entada és de 5 euros. Per úl-
tim el diumenge, dia 19, l’es-
cenari del Bravium Teatre aco-
llirà l’espectacle musical His-
tòries de l’avi amb la soprano
Núria Esquius i el pianista
Abraham Espinosa.

MÚSICA

Concert de la cobla
Reus Jove
La cobla Reus Jove oferirà el
diumenge 26 de gener, a les
6 de la tarda, el seu tradicio-
nal concert al Teatre Bartri-
na. El concert servirà per
acomiadar els músics que la
següent temporada no con-
tinuen a la formació, així
com per presentar els nous
artistes de la cobla.

REDACCIÓ

El Teatre Bartrina dóna el tret de
sortida a la temporada prevista per
aquest semestre amb l’obra Was-
teland. L’espectacle del drama-
turg Lluís Danés suggereix una
reflexió sobre la crisi social ac-
tual en una anàlisi dura i àcida de
la realitat.

L’espectacle inclou composi-
cions musicals de Lluís Llach i
textos de l’escriptor uruguaià
Eduardo Galeano, conegut arreu
del món com una de les veus més
crítiques amb les desigualtats i
injustícies del sistema econòmic
i de repartiment de la riquesa
mundial.

L’obra, que va tenir una bona
acollida durant la darrera edició
del Festival Grec de Barcelona,
destaca per ser visual, contun-
dent i poètica, ja que a partir
d’imatges de gran força visual
pretén posar en evidència un mo-
del de societat ple de paradoxes
i contradiccions, i mostrar sen-
se embuts la bellesa de les coses
velles.

Les entrades per Wasteland i
la resta d’espectacles programats
al Bartrina per a aquesta tempo-
rada estan a la venda a la taquilla
del teatre. En concret, els espec-
tacles inclosos a l’abonament
d’hivern són Wasteland, el con-
cert de Maria del Mar Bonet (31
de gener, a les 21 hores), l’espec-
tacle Jo Mai (22 de febrer, a les 21
hores) i el concert de Pau Riba i
Pascal Comelade Mosques de Co-

lors (8 de març, a les 21 hores). La
taquilla del teatre és oberta al pú-
blic de dimarts a divendres, de
18.00 a 20.00 hores. Tota la in-
formació sobre els espectacles
programats i sobre la venda d’en-
trades es pot trobar a www.tea-
trebartrina.cat.

Teatre Fortuny
Pel que fa al Teatre Fortuny, ahir
es van posar a la venda les locali-
tats del primer semestre de 2014
a les taquilles del teatre i també
al telèfon 902 332 211 i per Inter-
net a www.ticketmaster.es. Els abo-
naments es poden adquirir o re-
novar per telèfon trucant al nú-
mero 977 010 659.

Des d’aquest gener fins ben
entrat el mes de juny se succei-
ran un bon nombre de propostes
de teatre, dansa, música i altres
disciplines artístiques que porta-
ran a Reus algunes de les figures

més destacades de les arts escè-
niques. La programació s’encen-
tarà el 25 de gener amb l’espec-
tacle Seguriya-Tres-Après Toi-Bo-
lero, del Víctor Ullate Ballet, de la
Comunidad de Madrid. La tem-

porada finalitzarà el 17 i el 18 de
juny amb la l’obra El crèdit, de Jor-
di Galceran. Entremig, el públic
podrà gaudir de propostes tea-
trals com Barcelona, de Pere Ri-
era; Iaia, de Roger Peña Carulla;
o Los hijos de Kennedy, de Robert
Patrick entre d’altres.

CULTURA ■ L’ E S P E C TA C L E D E L D R A M AT U R G L L U Í S D A N É S E S P O T V E U R E A Q U E S T D I S S A B T E A L E S 2 1 H O R E S

El Teatre Bartrina estrena la
temporada amb l’obra ‘Wasteland’
La representació, que
suggereix una reflexió
sobre la crisi social
actual, inclou
composicions
musicals de Lluís Llach

Abonament de
temporada

■ A més de les entrades per a ca-
dascun dels espectacles pro-
gramats, el Teatre Bartrina tam-
bé té a la venda l’abonament
de temporada valorat en 49 eu-
ros, import que resulta de l’apli-
cació d’un descompte del 30%
en el preu individual de cada
espectacle. L’abonament d’hi-
vern inclou Wasteland, el con-
cert de Maria del Mar Bonet,
l’espectacle Jo Mai i el concert
de Pau Riba i Pascal Comelade
Mosques de Colors. Els espec-
tacles que s’inclouen en l’abo-
nament de primavera són B
Flowers, Red Pontiac, Maridos
y mujeres i Autorretrato de un
joven capitalista.

L’A P U N T

La temporada al
Teatre Fortuny
arrencarà amb un
espectacle de dansa
de Víctor Ullate

Imatge de l’espectacle ‘Wasteland’, que donarà el tret de sortida a la programació del Bartrina. FOTO: DT


