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CENTRE DE LECTURA

Conferència ‘Els
juristes catalans en
l’època moderna’
■ El Centre de Lectura de Reus
acull avui a partir de les 19.30
hores la conferència ‘Els juris-
tes catalans en l’època moder-
na’, a càrrec de Josep Capdefer-
ro. La xerrada, que se celebra-
rà a la sala d’actes, s’inclou dintre
del cicle d’Història de Dret Ca-
talà que s’organitza en el marc
de l’Antena del Coneixement
del Campus Extens de la Uni-
versitat Rovira i Virgili.

CENTRE D’AMICS

El doctor Francesc Gras
Salas presenta un llibre
amb els esdeveniments
més importants de Reus
■ El Centre d’Amics de Reus
acull avui (19.30 h) la presen-
tació del llibre Parlem de Reus.
De la seva gent i d’esdeveniments
importants, del doctor Francesc
Gras Salas. L’acte, que se cele-
brarà a la sala d’actes de l’enti-
tat, anirà a càrrec de Jordi Agràs
Estalella, director dels Serveis
Territorials de Cultura de la Ge-
neralitat.

ART

L’exposició ‘Troposferes’ de l’artista Albert
Macaya s’exhibeix a la Galeria Antoni Pinyol
■ L’artista visual i professor de la Universitat Rovira i Virgili, Al-
bert Macaya, exhibeix a la Galeria Antoni Pinyol l’exposició ‘Tro-
posferes’. En aquesta mostra les imatges es configuren creant
discontinuïtats a la superfície del paper. Contràriament al que
és habitual en la tradició pictòrica, en què es creen les imatges afe-
gint capes de pigment, en aquest cas es perfilen traient, buidant
superfícies de plafons de paper vegetal suspesos a l’espai de la
galeria.

MÚSICA ■ E L CO N C E RT S E C E L E B R A E L 1 2 D ’A B R I L , A PA RT I R D E L E S 2 1 H O R E S

Joan Masdéu presenta el seu darrer disc
‘Dissabte’ al Teatre Bartrina
■ El cantautor reusenc Joan Mas-
déu presenta aquest dissabte, 12
d’abril (21 h), al Teatre Bartrina
el seu darrer treball Dissabte.
Aquest concert encetarà la gira
de l’artista que estarà acompa-
nyat per la mateixa banda de mú-
sics amb què ha col·laborat du-
rant l’enregistrament del disc.
L’espectacle que es podrà veure
al Teatre Bartrina serà interpre-
tat per Quim Xicoira (baix), Jo-
an López (bateria i percussions),
Oest (guitarra elèctrica i sego-
nes veus) i el propi Joan Masdéu
a la veu i guitarra acústica. Musi-
calment, Joan Masdéu ha «fet dis-
sabte» optant per uns arranja-
ments directes, valents i sincers.

Els assistents al concert po-
dran gaudir d’una degustació gra-
tuïta d’un vermut de Reus genti-
lesa de Vermuts Miró. Al vestí-

bul del mateix teatre es podrà
veure l’exposició fotogràfica ‘In-
teriors’ de Cristina Serra, que ha
servit per il·lustrar el llibret del

disc Dissabte. Les entrades ja són
a la venda al teatre i al web www.te-
atrebartrina.cat, i també ho es-
tran una hora abans del concert.

Imatge del músic reusenc Joan Masdéu, el qual aquest dissabte presenta
el seu darrer treball discogràfic. FOTO: DT

■ El col·lectiu Reusenques de
Lletres enceten un nou cicle
de xerrades, que porta el tí-
tol de ‘Biblioteques perso-
nals’, que tindrà lloc demà a les
19.30 hores al Casal de les Do-
nes. En aquest acte partici-
paran diverses autores del
col·lectiu i de la darrera pu-
blicació Biblioteques personals,
com són M. Lluïsa Amorós,
Montserrat Flores, Txell Gra-
nados, Victòria Rodrigo i Ag-
nès Toda.

Les participants parlaran
de la seva biblioteca personal
i diversos aspectes que influ-
eixen en una decisió tant per-
sonal com és la de formar una
biblioteca pròpia. Una elec-
ció que traspua, des d’òpti-
ques ben diferents, l’amor per
la lectura i una manera de viu-
re que compta amb els llibres
com a companys indispensa-
bles de trajecte.

CAL MASSÓ

Presentació del llibre
‘De Prim a Plim’, de
Josep Baiges
Cal Massó acull avui, a les
vuit del vespre, la presenta-
ció de l’últim llibre del co-
municador Josep Baiges ti-
tulat De Prim a Plim - El viat-
ge d’un insòlit criminòleg al
país de la fantasia de fruites,
El pròleg és del periodista i
escriptor Toni Orensanz.

SILVIA FORNÓS

L’actor Enric Majó i l’actriu Lau-
ra Guiteras comparteixen avui
escenari al Teatre Fortuny (21 h)
per representar L.L. (Love Lor-
ca), una obra que s’emmarca en
el cicle Grans Mestres a Escena,
dirigit pel dramaturg reusenc
Francesc Cerro.

L.L. (Love Lorca) és un espec-
tacle essencialment poètic, com-
passat pel millor cant i dansa fla-
menca que transportarà l’espec-
tador al cor de l’univers creat per
l’obra de Federico García Lorca.
«Els espectadors podran gaudir
d’un viatge complet pel món de
la poesia de Lorca, com per exem-
ple Romancero Gitano», explica
Francesc Cerro.

L’obra també simbolitza tots
els temes que vertebren els ver-
sosdeLorcaique,comdestacaCer-
ro, «van des de l’omnipresent te-
ma de la mort fins a la relació de
l’escriptor amb Granada i Anda-
lusia, passant pel tema de l’amor,
que quan el tens el pots gaudir i
quan el desitges t’enterra en vi-
da». El dramaturg reusenc des-

taca de Lorca que «va ser un ar-
tista en tots els sentits i un gran
autor». Facetes que el públic po-
drà conèixer en aproximadament
60 minuts.

Més enllà d’un recital, L.L. (Lo-
ve Lorca) compta amb una posa-
da en escena única amb pinzella-
des de flamenc, saetas, bulerías,
pals de la dansa flamenca, etc. En
aquest sentit, cal destacar la col·la-
boració del realitzador Ivó Vinu-
esa, el qual ha creat per a aquest
espectacle un audiovisual abs-

tracte del significat dels textos
que es reciten.

Equador del cicle
Des del febrer, per l’escenari del
Fortuny ja hi han passat altres ac-
tors com són Fermí Reixach, Txe
Arana, Jaume Montané, Mercè
Pons, Jaume Comas i Àngels Go-
nyalons. El cicle va arrancar amb
la representació d’Edip/Tirà de
Tebes i Antígona/No acataré. Fins
aleshores el balanç què en fa Fran-
cesc Cerro és positiu. «El resul-

tat és molt encoratjador i ens ani-
maaanarmésenllà»,explicaeldra-
maturg reusenc, el qual afegeix
que «la iniciativa s’inclou en la
línia de les principals propostes
que es fan des dels teatres euro-
peus». I es que el cicle Grans Mes-
tres a Escena té els ingredients
essencials per triomfar i que, se-
gons Francesc Cerro, són «una
gran interpretació, molta emo-
ció i actors molt bons».
■ ■ ■
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Enric Majó i Laura Guiteras reciten
poemes de Lorca al Teatre Fortuny

Els intèrprets Enric Majó i Laura Guiteras actuen aquesta nit al Teatre Fortuny. FOTO: CEDIDA

‘L.L. (Love Lorca)’
esdevé un viatge pels
versos del poeta, que
simbolitzen temes com
la mort, l’amor i la seva
relació amb Andalusia

Xerrada
‘Biblioteques
personals’ al
Casal de Dones
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