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L’òpera ‘Norma’ de
Bellini arriba al Fortuny
■ El pròxim dimarts, dia 25 de fe-
brer, el Teatre Fortuny acollirà
el que és probablement l’obra
mestra de Vincenzo Bellini,
l’òpera Norma.

Segons la crítica, aquesta
peça és la més universal i la que
millor ha suportat el pas dels
anys, el que la fa avui dia en un
dels imprescindibles del gène-
re operístic. De fet, aquesta òpe-
ra destaca pel personatge de
Norma, que dóna nom a l’espec-
tacle, perquè és considerat un
dels més difícils del repertori
operístic per a soprano.

L’obra es representarà dins
el cicle Òpera de Catalunya que
produeix l’Associació d’Amics
de l’Òpera de Sabadell.

Compta amb tres actes i el
amb text de Felice Romani que
està basat en el drama L’infan-
ticide d’L.A. Soumet.

Una òpera que es va estre-
nar al Teatro alla Scala de Milà
el 26 de desembre de l’any 1831.
La interpretació anirà a càrrec
dels solistes Eugènia Monte-
negro, Laura Vila, Raúl Iriar-
te, Iván García, Laura Obra-
dors i Jong Bong Oh. També in-

tervindrà el Cor dels Amics de
l’Òpera de Sabadell i l’Orques-
tra Simfònica del Vallès, sota
la a direcció de Daniel Gil de
Tejada.

I demà dissabte, dia 22, l’obra
de teatre Jo mai es presentarà al
Teatre Bartrina a les 21.00 hores.
Es tracta d’un espectacle escrit
i dirigit per Iván Morales, actor,
dramaturg i fundador de la com-
panyia Prisamata.

L’espectacleplasmalahistòria
de cinc joves que provenen d’en-
torns desestructurats que llui-
ten per trobar un sentit a la vi-
da i reflecteixen alguns dels con-
flictes socials actuals. Tots ells
troben en el bar de l’Amparo la
llar que mai han tingut.

Temes com la drogoaddic-
ció, la violència o els trastorns
mentals són alguns dels ítems
que tracta, amb actors com Àlex
Monner, Oriol Pla, Laura Ca-
bello, Marcel Borràs i Xavi Sá-
ez. Dos dels actors van visitar,
dimarts passat, el Casal de Jo-
ves de Reus per intercanviar
opinions amb els joves de la ciu-
tat i tractar els temes de l’obra.
–E. P.

MUNICIPIS

Jornades sobre la
central de compres
del món local
■ L’Associació Catalana de Mu-
nicipis organitza avui una jor-
nada sobre la central de com-
pres del món local de Catalun-
ya al Consell Comarcal del Baix
Camp, unes sessions que expli-
caran les condicions i processos
administratius dels serveis que
l’ACM i el Consorci Català per
al Desenvolupament Local ofe-
reixen als ens locals.–E. P.

CINEMA

‘Els barrufets 2’ tanca
el Cicle de Cinema
Infantil
■ L’Orfeó Reusenc projectarà
aquest dissabte a les 18.00 ho-
res i el diumenge 23, a les 12.00
hores, la pel·lícula Els barru-
fets 2. Aquest film tanca el cicle
de Cinema Infantil en Català
(CINC) per al qual ja han pas-
sat més 1.100 espectadors, una
iniciativa organitzada per l’Or-
feó Reusenc, la Regidoria d’En-
senyament, el CNL, etc.–E. P.

LLENGUA

El vaporLab acull un curs de comunicació i
llengua adreçat als emprenedors i empreses
■ El proper 1 de març es durà a terme la segona edició del curs de
comunicació i llengua adreçat a empreses petites i a persones
emprenedores que titulat, ‘#comunica’t, els ingredients d’una bo-
na comunicació empresarial’. L’acte vol oferir eines comunica-
tives perquè l’empresa o l’emprenedor pugui tenir més rèdit ec-
nòmic. El curs que es durà a terme al VaporLab, un centre de
coworking , està organitzat per Tastets Comunicatius. –E. P.

CULTURA

El reusenc De Duende presenta avui el seu últim
disc ‘Rumba a lo desconocido’ a la Sala Mitic
■ El músic, De Duende, presenta a la seva ciutat natal el segon
treball discogràfic, Rumba a lo desconocido. Ho farà avui a la Sala
Mitic a les 23.00 hores. És un disc vital, alegre amb una mescla de
ritmes entre la rumba i el rock que demostra la seva maduresa mu-
sical i les ganes de donar un pas més. Aquest treball gravat i pro-
duït a Rockyrumba Estudios a Reus compta amb les col·labora-
cions de Raúl Pulido i Gero. –E. P.

El Fill del Mestre és el músic lleidatà Jordi Gasión, una de les grans
descobertes de l’escena actual dels cantautors catalans. FOTO: DT

CULTURA

Concert vermut
d’El Fill del
Mestre
■ Demà dissabte actua al bar Cam-
pus de Reus El Fill del Mestre, en
un concert vermut a les 13.00 ho-
res. El cantautor Jordi Gasión,
que porta per nom una de les
cançons de Jaume Sisa, irromp a
l’escena musical trepitjant fort i
les crítiques que ha rebut ovacio-
nen la seva feina.

La seva música beu de les fonts
de la Nova Cançó però també dels
trobadors nord-americans, una
característica que li dóna una
gran frescor sense allunyar-lo
d’una intensa recerca poètica i
una gran correcció en la forma
de plantejar la cançó.

Revistes com Enderrock han
titllat el seu l’espectacle com una
obra fonda i que deixa pòsit. L’han
comparatambl’AdriàPuntíielmú-
sic, Miquel Àngel Tena, ha asse-
gurat que després de Puntí, no
havia sortit ningú amb tanta
matèria com ell. –E. PAGÈS

ESTER PAGÈS

El Racó de la Palma és avui l’esce-
nari de la la novena edició del Fes-
tival Autúria. Un certamen mu-
sical, organitzat per l’AMCA, que
va néixer l’any 2006 amb la vo-
luntat de mostrar que l’estat ac-
tual de la cançó d’autor va més
enllà de la imatge estereotipada
que tenen alguns espectadors.

Per aquesta ocasió, el Festival
ha escollit Txaç Quartet i Car-

paccio Bit, dos conjunts que il·lus-
traran la seva filosofia.

El quartet Txaç Quartet ofereix
una proposta musical eclèctica,
on dominen l’escena dos violon-
cels, una viola, un violí, un vio-
loncel elèctric, una veu, un ordi-
nador i petites percussions que
elaboren estils ben diferents que
es mouen des del reggae i el swing
fins a melodies d’amor i el tan-
go, en una posada en escena on
hi ha moments per a la paraula.

Els components d’aquesta pro-
posta són Àngela Moro tocant el
violí, Núria Piñol a la viola, Jau-
me Fraga que s’encarrega dels
violoncels i de l’electrònica i Pau-
la Caminals que s’ocupa del vio-
loncel i és la veu del grup.

El grup Carpaccio Bit va sor-
gir el 2012 de la mà de David Mas.
Interpreta amb el seu grup, me-
lodies que recorren espais íntims
a la cançó d’autor, el folk o el funk
amb atmosferes dolces.

El seu directe compta amb Laia
Masdeu, com a veu i violí, Iván
Sáez al saxo baríton, José Ramon
Pacheco tocant el contrabaix,
Jordi Bravo a la bateria i David
Mas com a veu i guitarra.

Els concerts començaran a les
22.30 hores i el preu de l’entrada
és de 7 euros o de 5 per als socis
del TR3SC.
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Txaç Quartet i Carpaccio Bit
actuaran en el Festival Autúria

Txaç Quartet és una proposta on les cordes dels violins es barregen amb un ordinador i percussions. FOTO: DT

El certamen dedicat a
la cançó d’autor arriba
avui a la Palma de la
mà de l’Associació per
a la Música Creativa i
Actual (AMCA)

Autúria vol allunyar
la cançó d’autor
dels estereotips
d’alguns
espectadors


