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CULTURA ■ E L D I M A RT S 4 D E N O V E M B R E , A L E S 2 1 H O R E S

Amics de l’Òpera de Sabadell presenten
‘Lucia de Lammermoor’ al Fortuny
■ L’Associació Amics de l’Òpera
de Sabadell inaugura el 29 d’oc-
tubre la nova temporada amb
l’òpera Lucia de Lammermoor, de
Gaetano Donizetti, considerada
l’obra mestra del compositor i
una de les millors òperes romàn-
tiques preverdianes.

L’òpera, que es podrà veure en
diferents teatres de tot Catalu-
nya, arribarà a Reus el dimarts 4
de novembre al Teatre Fortuny

(21 hores) amb la participació de
l’Orquestra Simfònica del Vallès.
Tots dos sota la direcció de Dani-
el Gil de Tejada.

D’altra banda, la programació
d’Amics de l’Òpera de Sabadell
també inclou altres propostes.
Aquest és el cas de L’Italiana in
Algeri, de Gioachino Rossini, que
es representarà a Reus el 24 de
febrer de 2015 (Teatre Fortuny, 21
hores) i Turandot, de Giacomo

Puccini, que també visitarà la ca-
pital del Baix Camp a l’abril del
2015, el dimarts 28 a les 21 hores.
Per últim l’Associació Amics de
l’Òpera de Sabadell també repre-
sentarà Orfeo ed Euridice, de Chris-
toph Willibald Gluck.

Paral·lelament la programa-
ció de la formació de Sabadell
també serveix per donar el tret
de sortida al XXVII Cicle d’Òpe-
ra de Catalunya.

SOCIETAT ■ L’ 1 1 D E D E S E M B R E , A L B A RT R I N A ( 2 2 H )

Mazoni actuarà en l’edició
de tardor del Ressupó
■ Els organitzadors de la quar-
ta edició de tardor del Ressupó
ja han confirmat alguns dels ar-
tistes convidats. El cantautor
empordanès Jaume Pla, Mazo-
ni, actuarà al Teatre Bartrina
l’11 de desembre a les deu de la
nit. En els pròxims dies es po-
saran a la venda les entrades a
Batabat (Reus), Shiva Music

(Tarragona), a D. Revolver (Bar-
celona) i online al web www.te-
atrebartrina.cat. El festival se-
guirà amb actuacions durant
tot el cap de setmana, del 10 al
13 de desembre a Reus, en els
espais on s’han anat progra-
mant durant les darreres tres
primeres edicions de tardor del
Ressupó.

S. FORNÓS

L’espectacle Encore une heure si
courte, de la companyia Théâtre
du Mouvement, dóna avui (a les
21 hores, al Teatre Foruny) el tret
de sortida a la dissetena edició
del Festival Internacional de Mo-
viment i Teatre Gestual COS. Es
tracta d’una reposició de l’obra que
la companyia va presentar fa 25
anys. Tot seguit, a les 23 hores,
es presentarà l’espectacle Pàja-
ru, de la companyia Pere Hosta,
a la Sala Santa Llúcia.

La programació d’enguany,
que s’allargarà fins al diumenge,
26 d’octubre, inclou propostes
escèniques del panorama inter-
nacional, com per exemple la de
la companyia Théâtre du Mou-
vement, amb referents artístics
consolidats de l’escena nacional,
com la companyia Vol Ras que,
dins de la programació del Teatre
Bartrina, portarà l’espectacle
anomenat Da Capo.

Joves creadors
Al mateix temps també s’aposta
per la inclusió de noves propos-
tes de joves creadors, com les
companyies Bàcum o Mai Rojas,
que presentaran els espectacles
Bombolles de paper i La Leyenda
del Fauno & El Viaje, respectiva-
ment. En total es podran veure
16 propostes artístiques.

Diferents espais de la ciutat
esdevindran l’epicentre de l’ac-

tivitat, com el Fortuny, la Sala
Santa Llúcia, l’Orfeó Reusenc, el
Bartrina, el Bravium Teatre, etc.

El Festival COS 2014 també fa
una aposta per establir lligams in-
ternacionals, a través de Move-
Award, una eina per als joves cre-
adors i promotors del teatre vi-
sual. Un cop l’any, un equip artístic
internacional selecciona tres de
les millors produccions presenta-
des, i després es programen a di-
ferents festivals europeus. Les
funcions del Move-Award es po-
dran veure el divendres.

En l’àmbit de creadors reu-
sencs i catalans, destaquen les
companyies La Gata Borda, la
Companyia de la Rosa, Butai i Pe-
re Hosta. D’altra banda, i en l’àm-
bit formatiu, s’han programat di-
versos cursos, així com també
les presentacions dels alumnes
de l’Institut del Teatre i de Per-
kimba.

CULTURA ■ É S L A D I S S E T E N A E D I C I Ó D E L C E RTA M E N D E M O V I M E N T I T E AT R E G E ST U A L

Théâtre du Mouvement inaugura
avui el Festival COS al Teatre Fortuny

La barcelonina Cia. de la Rosa portarà l’espectacle ‘La mascarada fantàstica’. FOTO: DT

La companyia presenta
‘Encore une heure si
courte’ (21 h). Fins al
diumenge es podran
veure 16 obres nacionals
i internacionals

CENTRE DE LECTURA

Xerrada ‘Som el que
mengem. Menjar bé
per viure millor’
■ El Centre de Lectura acull avui
la xerrada ‘Som el que mengem.
Menjar bé per viure millor’ a
càrrec de Sílvia Segarra. L’acte,
que començarà a les 19.30 ho-
res, tindrà lloc la sala de projec-
cions de l’entitat. Es tracta d’una
proposta de la Secció de Cièn-
cies Polítiques, Econòmiques
i Socials del Centre.

BIBLIOTECA

Presentació del llibre
‘Fragments d’una
pedra’, de Santi Borrell
■ La Biblioteca Central Xavier
Amorós acull avui la presenta-
ció de l’obra Fragments d’una
pedra, de Santi Borrell. Es trac-
ta d’un poemari de gran com-
plexitat i profunditat temàtica
escrit amb un llenguatge que
expressa el flux de la conscièn-
cia. L’acte se celebrarà a les 19.30
hores.

SALA SANTA LLÚCIA

IV Mostra de Teatre Amateur del Baix Camp
■ La companyia Llop’s Teatre presenta el diumenge (18 h) l’obra
Trenta, de Jordi Silva. La representació s’inclou en la quarta edi-
ció de la Mostra de Teatre Amateur del Baix Camp. Després
d’aquesta estrena, el 23 de novembre (18 h), es representarà La
importància de ser Frank, d’Oscar Wilde, a càrrec de la compa-
nyia La Tralla, de Montbrió del Camp. Acomiadarà la mostra la
companyia Els Passarells, d’Alforja, amb l’obra Art, de Yasmina
Reza, que es representarà el 30 de novembre a les sis de la tarda.

ARXIU MUNICIPAL DE REUS

Conferència ‘L’homosexualitat i el lesbianisme,
abans, durant i després de la transició espanyola’
■ Dos activistes de l’entitat H2O, Miquel Reverté i Caterina Mar-
tí, pronunciaran avui la conferència ‘L’homosexualitat i el les-
bianisme, abans, durant i després de la transició espanyola’, que
s’inclou en el cicle ‘Testimonis. Memòria d’un passat recent’. La
xerrada, que tindrà lloc a l’Arxiu Municipal de Reus a partir de les
19.30 hores, se centrarà a explicar la realitat social amb què ha con-
viscut aquest col·lectiu.
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