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Exposició
sobre Francisco
de Goya a la
Biblioteca

SOCIETAT

■ El Centre Aragonés El Ca-
chirulo de Reus, en comme-
moració del seu quarantè ani-
versari, ha programat dife-
rents actes. Avui, a les 8 de la
tarda, a la Biblioteca Central
de Reus Xavier Amorós, tin-
drà lloc la inauguració de la
exposició ‘Francisco de Goya
en la Cartuja de Aula Dei’, que
se centra en les obres que l’ar-
tista va realitzar per a la Car-
tuja de Aula Dei sobre la vida
de la Verge.

La iniciativa va acompa-
nyada també d’una mostra bi-
bliogràfica, panells informa-
tius i material didàctic per als
centres educatius que visitin
l’espai. També es podran des-
cobrir diverses pàgines del
Cuaderno italiano de Goya en
què es troben els esbossos de
les escenes que després va re-
presentar als murs de l’esglé-
sia de la Cartuja.

La inauguració de la mos-
tra comptarà amb una confe-
rència a càrrec de Gonzalo
Borrás Gualis, catedràtic d’His-
tòria de l’Art de la Universi-
tat de Saragossa.

CENTRE DE LECTURA

La Jove Companyia
del Teatre Nacional
de Catalunya actua
a Reus
La Jove Companyia del Tea-
tre Nacional de Catalunya
actuarà al Centre de Lectura
el 13 de juny (21 h) per pre-
sentar l’espectacle El canta-
dor, amb textos de Serafí Pi-
tarra i Pau Bonyegues, i sota
la direcció de Xicu Massó.
L’entrada és gratuïta, però
l’aforament limitat. Les re-
serves s’han de fer enviant
un correu a secretaria@cen-
trelectura.cat.

REDACCIÓ

La programació de juny al Centre
d’Art Camp Massó arrencarà
demà amb el concert del grup de
rock Obeses a partir de les 22 ho-
res. La banda d’Osona presen-
tarà el seu segon disc Zel (2013),
amb el qual han aconseguit si-
tuar-se en el punt de mira del pú-
blic que busca alguna cosa més
enllà de les cançons pop. El pri-
mer àlbum del quartet va ser Obe-
sisme il·lustrat (2011).

Onze són les canços que con-
formen el seu segon treball mu-
sical, que s’articula sota la volun-
tat d’oferir al públic una música
a l’altura de la seva exigència ar-
tística. Una sardana, una obra
simfònica, rock & roll, una hava-
nera i gypsy jazz conviuen en el da-
rrer disc del quartet format per
Arnau Tordera (veu i guitarres),
Maiol Montané (bateria, percus-
sions i veu), Arnau Burdó (teclats
i veu), i Jaume Coll (baix i veus).

Més cultura i música
Després d’aquest primer tast mu-
sical, la programació del Centre
d’Art Cal Massó per aquest mes
també inclou altres propostes de
caire social, cultural i musical. El
següent acte en el calendari és la
primera edició del mercat d’ar-
tesania i segona mà Les Golfes
del Pericu, que es complemen-
tarà amb música en directe. Du-
rant tot el dia a Cal Massó hi haurà
més d’una vintena de paradetes
d’artesans i artistes.

En l’àmbit cultural destaca la
presentació de l’espectacle de
dansa tribal, polinèsia i del ven-
tre Isis & Pele, a càrrec de les bai-
llarines reusenques Iratxe Ba-
rrondo i Sylvia Yssei. La progra-
mació també inclou la projecció
del documental Bojos per les par-
tícules, de Mark Levinson, el qual
imagina com va ser el moment
en què Edison va encendre la pri-
mera bombeta, o en què Franklin
va rebre la seva primera descàrre-
ga d’electricitat.

La programació del Centre
d’Art Cal Massó es completa amb
les actuacions del grup de ver-
sions Rest’n’Peace, que repeteix
després de la seva primera visita
al febrer; el concert del grup Inxa
Impro Quartet, una fusió de jazz
amb gralla i música tradicional i
els concerts del grup de jazz Car-
paccio Bt i del grup de rock Joe La
Reina.

CULTURA ■ E L D I S S A B T E S E C E L E B R A E L P R I M E R M E R C AT D ’A R T E S A N I A I S E G O N A M À ‘ L E S G O L F E S D E L P E R I C U ’

El concert del grup Obeses estrena
la programació de juny de Cal Massó

Imatge del grup de rock Obeses, que actua demà a Cal Massó. FOTO: CEDIDA

El quartet de rock,
procedent d’Osona,
actua demà, a les 22
hores, per presentar
les cançons del seu
segon disc ‘Zel’

Divendres, dia 6
■ Concert d’Obe-
ses, 22 hores. El
grup de pop-rock
caracteritzat per les
seves lletres inno-
vadores i atrevides
presenta el seu da-
rrer disc. 6 €
Dissabte, dia 7
■ Les Golfes de
Sant Pericu, de les
11 a les 21 h. Primer
mercat d’artesania i
segona mà. Entrada
lliure.
Diumenge, dia 8
■ Espectacle de
dansa ‘Isis & Pele’,
20 hores . Les ba-
llarines reusenques
Iratxe Barrondo i

Sylvia Yssei presen-
ten una exhibició de
danses orientals,
danses de la po-
linèsia i tribal fusió.
Divendres, dia 13
■ Concert de
Res’t’Peace, 22
hores. Maribel To-
rres i Miguel Zanón
reinterpreten el
grans clàssics del
pop-rock de les últi-
mes quatre dèca-
des, ja que els grans
temes no passen
mai de moda. Entra-
da lliure.
Dissabte, dia 14
■ Concert d’Inxa
Impro Quartet, 21
hores. El grup ex-

plora la música tra-
dicional catalana a
través de la impro-
visació. 5 €
Dijous, dia 19
■ Projecció de
‘Bojos per les par-
tícules’. L’entrada
és lliure, però amb el
sopar són 10 euros.
Divendres, dia 27
■ Concert de Car-
paccio Bit, 22 ho-
res. Atmosferes
dolces i emocio-
nants defineixen la
seva música. 5 €
Dissabte, dia 28
■ Concert de Joe
La Reina. Grup de
rock procedent del
País Basc. 10 €

E LS AC T E S
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Quarta edició de la Mostra de Teatre dels
alumnes de ‘Tots els dilluns del món’
■ La companyia de teatre reusen-
ca Les Artistes Locals (Alba Alu-
ja, la Irene Benavent i la Georgi-
na Llauradó) han programat di-
verses activitats durant aquest
estiu. La primera d’elles és la ce-
lebració de la quarta edició de la
Mostra de Teatre dels alumnes
que han participat durant els dar-
rers mesos en el taller ‘Tots els
dilluns del món’. L’exhibició tin-
drà lloc al Bravium Teatre el diu-

menge 15 de juny, amb la partici-
pació del grup de joves (12 h) i el
grup d’adults (19 h), mentre que
el dilluns 16 de juny es repetirà
la mostra, a les 18.30 i 20 hores, res-
pectivament.

Cursos durant el juliol
L’activitat ‘Tots els dilluns del
món’ continuarà durant el mes
de juliol, del 7 al 25, amb la progra-
mació de dos cursos a La Palma de

Reus. El curs ‘Fent Estiu’ està
pensat per a joves de 12 a 18 anys
i tindrà lloc els dilluns, dimecres
i divendres de 10 a 13 hores. Es
tracta d’un curs adreçat a tots
aquells que vulguin jugar a ser
qualsevol personatge a través
d’improvisacions i exercicis tea-
trals. El preu és de 90 euros.

D’altra banda, en el curs ‘Clàs-
sics & Contemporanis’, que se
celebrarà els dilluns, dimecres i

divendres de 19 a 21 hores, els
alumnes treballaran un text clàs-
sic (Shakespeare, Molière...) i un
altre de contemporani (Koltés,
Becket...).

En qualsevol cas, els dos cur-
sos organitzats per la companyia
de teatre reusenca Les Artistes

Locals estan destinats a tothom
que vulgui gaudir l’estiu fent te-
atre. Cal recordar que els alumnes
de ‘Tots els dilluns del món’ col·la-
boraran a la recreació del Mercat
al Mercadal que organitza el Bra-
vium Teatre el dissabte 14 de juny,
a partir de les 18 hores.
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