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ART

La Galeria Anquin’s
inaugura una exposició
de l’escultor Jesus Curià
■ La Galeria Anquin’s de Reus in-
augura aquest divendres, 9 de
maig, una exposició de l’escultor
Jesús Curià (Madrid, 1969). La
mostra es podrà visitar fins al 14
de juny. L’artista compta amb una
gran projecció internacional i ha
col·laborat amb la sala d’exposi-
cions reusenca en ocasions an-
teriors. La galeria Anquin’s va
participar el passat mes de març
a la fira Art Karlsruhe, a Alema-
nya, on va presentar obres de l’es-
cultor Jesús Curià, entre altres
artistes.

S O C I E TAT

Últims dies per
participar en el concurs
de redacció ‘Reus
Conviu’
■ La Regidoria de Convivència i
Immigració de l’Ajuntament de
Reus, conjuntament amb la Fe-
deració d’Associacions de Veïns
de Reus (FAVR), convoquen el
segon concurs de redacció ‘Reus
Conviu’. Els interessats en par-
ticipar en aquest certamen te-
nen temps fins al dijous 8 de maig
per presentar els seus textos que
han de tractar sobre el civisme a
l’esport. L’entrega dels treballs
s’ha d’efectuar en qualsevol dels
centres cívics de la ciutat.

SOCIETAT

Xerrada sobre ‘Les
auditories ciutadanes
municipals’
■ El Centre de Lectura de Reus
acull el divendres 9 de maig la xe-
rrada ‘Les auditories ciutadanes
municipals, una eina de control
cívic a consolidar’. Les encarre-
gades de pronunciar la conferèn-
cia, que començarà a les 19.30
hores, seran Sònia Ferré i Enric
Pons, membres de la Plataforma
Auditoria Ciutadana del Deute.
L’acte l’organitza l’entitat Pro-
cés Constituent a Reus amb la
col·laboració de la Secció de Ci-
ències Socials, Polítiques i Eco-
nòmiques.

MÚSICA ■ E L P R O P E R 3 1 D E M A I G A L A PA L M A

El grup The Cabrians
actuarà al festival Reggus
■ El grup The Cabrians ha con-
firmat la seva presència al fes-
tival de música Reggus, que se
celebrarà al Racó de La Palma
el 31 de maig. The Cabrians es-
tan influenciats per bandes mí-
tiques de l’ska jamaicà i després
de 10 anys voltant pels escena-
ris de tot el país, tornen a la
càrrega portant a Reus les se-

ves lletres i el seu ambient fes-
tiu. The Cabrians compta amb
quatre discs al mercat. El pri-
mer, l’any 2002, titulat Aires
Marítims. Després de gravar un
directe (Live at Showcase, 2003),
van treure els seus dos discs
més rellevants: Black Momero-
ta (2005) i For A Few Pussies Mo-
re (2007).

CULTURA ■ D E L A CO M PA N Y I A L A PA L P E B R A

Èxit de l’obra ‘Alarma
Nuclear’ al Bravium Teatre
■ El Bravium Teatre ha viscut
aquest cap de setmana dues ses-
sions teatrals, amb èxit, amb la
representació del drama fami-
liar Alarma Nuclear! de la com-
panyia La Palpebra.

Els encarregats de donar vi-
da a cadascun dels personat-
ges de l’obra van ser els intèr-
prets Javier Cárcel, Lourdes
Domènech, Adrià Viñas, Berta
Graells, Lara Correa o Toni Gui-
llemat.

Després d’aquesta doble ses-
sió de teatre, el Bravium ha pro-
gramat pel dimecres 14 de maig
la representació de l’obra La
Comèdia de l’Olla, de Plaute, a
càrrec dels alumnes d’Arts
Escèniques de l’Institut Gabriel
i Ferrater. Plaute va ser l’autor
que més èxit va tenir entre el
públic. Justament l’originali-
tat de Plaute es troba en el seu
llenguatge vigorós i també ex-
pressiu.

Imatge d’un moment de la representació de l’obra el cap de setmana
passat a Reus. FOTO: PERE FERRÉ

S. F.

El Teatre Fortuny acull avui una
nova representació del cicle Grans
Mestres a Escena. En aquesta oca-
sió els actors Fermí Reixach i Jau-
me Comas són els protagonistes
de les dues obres que es repre-
sentaran avui a partir de les nou
del vespre: Robespierre versus Dan-
ton (Les veus de la Revolució) i L’ho-
me de la flor a la boca.

De la mà de Georg Büchner i
Luigi Pirandello, el Teatre For-
tuny obre una finestra a un as-

saig i una tragicomèdia sobre un
dels temes més punyents, al ma-
teix temps que delicats, que en-
volta la vida, com és la por a la
mort.

Sota la direcció del reusenc
Francesc Cerro, els actors Fer-
mí Reixach i Jaume Comas do-
naran a conèixer la singular vi-
sió i reflexió de quatre personat-
ges molt diferents entre ells
(Danton/Home i Robespierre/Via-
nant) sobre la fi de la vida, assu-
mint-la plenament o negant-la
enèrgicament.

Aquesta por a la mort serà vis-
ta des d’un antic palau on es ges-
ta la Revolució Francesa i des
d’una vella estació de tren italia-
na; des de les solemnes i estrictes
paraules d’una icona de la Revo-
lució i des dels poètics i senzills
pensaments d’un vianant desco-
negut que es perdrà dins l’ano-
nimat.

L’espectacle comptarà amb el
suport audiovisual del recone-
gut i premiat realitzador Ivó Vi-
nuesa. Una posada en escena sin-
gular que constarà de dos parts i
una breu pausa que actuarà d’en-

treacte entre obra i obra. Aques-
ta és la penúltima representació
del cicle Grans Mestres a Esce-
na. L’última obra que acollirà el
Teatre Fortuny serà el dimarts 3
de juny amb Nit de Shakespeare,
interpretada per Ivana Miño i
Jordi Boixaderes.

CULTURA ■ AV U I , A PA RT I R D E L E S 2 1 H O R E S, A L T E AT R E F O RT U N Y

El cicle Grans Mestres a Escena torna
amb Fermí Reixach i Jaume Comas

Imatge de l’actor Fermí Reixach, el qual, juntament amb Jaume Comas, actua avui al Fortuny. FOTO: FRANCESC CERRO

‘Robespierre versus
Danton (Les veus de la
Revolució)’ i ‘L’home de
la flor a la boca’ són les
obres que interpreten
aquesta nit els actors

Les dues obres
relaten un dels
temes més delicats
que envolta la vida:
la por a la mort
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