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El grup vocal DeuDeVeu (gua-
nyador el 2013 del programa de 
TV3 Oh Happy Day) serà l’en-
carregat d’actuar al Teatre For-
tuny amb motiu del concert be-
nèfic que organitza El Círcol de 
Reus, a través de l’Associació de 
Concerts de Reus, i amb el patro-
cini de Sagessa.  

Serà el pròxim 13 de febrer, a 
les 21 hores, i les entrades ja es-
tan a la venda de les 16 a les 19 h 
a la secretaria de l’entitat. Aques-

tes consisteixen en un donatiu 
de 15 €, que, en acabar l’actua-
ció, s’entreguen a la Lliga Con-
tra el Càncer de les Comarques 
de Tarragona i les Terres de l’Ebre. 
L’any passat es van omplir totes 
les localitats del teatre i es van 
recaptar més de 7.500 €.  

DeuDeVeu va iniciar la seva 
trajectòria el 2009 com a grup vo-
cal format per uns amics units per 
la seva vessant artística. Uns 
cinc anys després, i gràcies a 
guanyar el concurs Oh Happy 
Day, el conjunt s’ha consolidat 
com un grup vocal de referèn-
cia a Catalunya.  

La darrera parada de DeuDe-
Veu ha estat la gravació del seu 
primer treball discogràfic, Junts, 
que han presentat en diferents 
actuacions dins la programació 
del Teatre Kursaal de Manresa, 
del Festival Internacional de 
Música de Cantonigròs, del Fes-

tival de Cap Roig, del Festival el 
Grec de Barcelona amb l’Albert 
Guinovart, del Festival Arts d’Es-
tiu de Pineda de Mar, i del Fes-
tival Sons del Món de Roses, en-
tre d’altres. 

El Círcol va recuperar fa uns 
sis anys la tradició d’organitzar 
un concert al Teatre Fortuny 
durant la festivitat de Carna-
val, però donant-li una finalitat 
benèfica. 
■ ■ ■ 
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DeuDeVeu actuarà al Fortuny amb 

motiu del concert solidari d’El Círcol

DeuDeVeu actuarà al Teatre Fortuny el pròxim 13 de febrer. FOTO: CEDIDA

Desde fa uns anys 
l’entitat organitza per 
Carnaval una actuació 
benèfica que entrega 
els donatius a la Lliga 
Contra el Càncer

El grup vocal 
DeuDeVeu va 
guanyar l’edició del 
2013 del programa 
‘Oh Happy Day’ 
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El Fortuny programa un 

dia més ‘La Ratonera’

■ El Teatre Fortuny programa 
una segona representació de 
l’obra La Ratonera davant la bo-
na acceptació que està tenint 
per part del públic i el ritme de 
venda d’entrades de l’espec-
tacle programat pel pròxim di-
marts dia 27 de gener.  

La segona representació 
d’aquesta obra dirigida per Víc-
tor Conde serà l’endemà mateix 
(dimecres 28 de gener a les 
21 h). El preu de les entrades 
oscil·la dels 10 als 25 euros.  

L’obra La Ratonera corres-
pon a un dels majors clàssics de 
l’escriptora Agatha Christie, 
una de les indiscutibles reines 
del misteri, que parteix de vuit 
personatges aïllats accidental-
ment a la Mansió Monkswell.  

A partir d’aquest moment la 
feina dels seus protagonistes 
serà la de descobrir qui ha es-
tat l’assassí.  

Els actors que intervenen 
en aquesta representació La 
Ratonera són: Mariona Ribas, 
Ferran Carvajal, Aleix Rengel, 
Xavier Bertran, Anna Gras-
Carreño, Santi Ibáñez, Joan 
Amargós, Isabel Rocatti. 

La venda de les entrades de 
manera anticipada a la taqui-
lla del Teatre Fortuny es por-
ta a terme de dilluns a divendres 
d’11 a les 13 h i de 18 a 20 h i fins 
a una hora abans de començar 
la representació.  

Per a més informació podeu 
consultar la pàgina web del te-
atre reusenc. 

TEATRE 

El Bravium Teatre acull la representació de 

l’‘Open Cabaret’ 
 

■ El Bravium Teatre acull aquest dissabte dia 10 (a partir de les 
19 hores) la representació de l’obra Open Cabaret. Es tracta 
d’una obra de creació pròpia realitzada pels alumnes de l’Ins-
titut del Teatre de Barcelona, entre els quals, però, s’hi troben 
actors professionals que volen transportar a l’espectador a la 
vida dels joglars. Open Cabaret és una representació dirigida 
per Christian Atanasiu. Per a més informació consultar la pà-
gina web del Bravium Teatre.

FE D’ERRATES 

L’obra ‘Llibert’ arriba 

al Teatre Bartrina a 

finals de mes 

■ El Teatre Bartrina acollirà a 
finals de mes, el dia 25 de ge-
ner, la representació de l’obra 
Llibert i no Llibertat com es va 
publicar en l’edició del Diari 
d’ahir. Llibert és una tragico-
mèdia dirigida que ha estat pre-
miada, entre d’altres, amb la 
Crítica Serra d’Or al Millor 
Muntatge Teatral. 

FE D’ERRATES 

Palm Session al Racó 

de La Palma aquest 

vespre 

■ El Racó de La Palma acull 
aquest vespre (20 h) una nova 
edició del Palm Session, que 
es repetirà fins a dues vegades 
aquest mes. Sense anar més 
lluny, el dissabte 17 de gener, 
a les 22.30 h, tindrà lloc el xou 
del DJ Pantoga, que presenta-
rà el seu nou treball. L’entra-
da és gratuïta.

■ El Centre de Lectura va pre-
sentar ahir la seva programació 
de cara a aquest primer trimestre 
de l’any amb els mateixos objec-
tius: intensificar l’activitat de 
l’entitat, promoure iniciatives 
interessants i facilitar l’accés als 
serveis que ofereix l’entitat.  

En total, s’han programat fins 
a 130 activitats que cobreixen un 
ampli ventall d’àmbits i temàti-
ques diferents. 

 En primer lloc, destaca el nou 
Cicle d’Hivern d’art contempo-
rani ‘Intempèries’, que comen-
ça demà, divendres, amb l’expo-
sició ‘Quaderns de viatge’ a la Sa-
la Fortuny, amb les propostes 
artístiques de Carles Oriol, Mikel 
Oristegui, Ana Soler i Alba So-
torra/Isa Campo. Després serà 
el torn de la projecció del docu-
mental El món dels mots de Santi 
Nogués, que tindrà lloc el 15 de 

gener en homenatge a Ramon 
Amigó Anglès, i la presentació 
del projecte de l’arquitecte Júlia 
Nabona, ‘L’Obrador d’Arts Escè-
niques a Reus’, un projecte de 
transformació del Centre de Lec-
tura, el 23 de gener. 

 L’homenatge a Rosa Magra-
né, sòcia d’Honor del Centre de 
Lectura i membre de la Secció 
Excursionista, que es farà el 29 
de gener i la recepció anual d’en-

titats, que enguany s’organitza, 
el 30 de gener amb la col·labora-
ció del Centre d’Amics de Reus i 
l’actuació del Cor Mestral, són 
altres de les activitats. 

Les propostes del Centre de 
Lectura per a aquest primer tri-
mestre també passen per les Es-
coles de Dansa, Teatre, Música, 
Música Moderna, Escola de Lle-
tres i Art. Aquests mesos, a més 
a més, s’incorpora com a gran no-
vetat la convocatòria d’un ‘Ta-
ller d’escriptura d’acudits i mo-
nòlegs’ a càrrec de Santi Suárez 
Baldrís.  

Les col·laboracions amb la 
Universitat Rovira i Virgili (URV) 
continuaran estant presents a 
través de la programació del Cam-
pus Extens Antena del Coneixe-

ment a Reus amb diverses acti-
vitats i cicles, com el dedicat a 
Ciència amb les conferències 
‘Energia i sostenibilitat’ (9 de fe-
brer) i ‘El Camp de Tarragona i 
el desenvolupament sostenible’ 
(16 de març), a càrrec de Carles 
Barberà, professor del Departa-
ment d’Enginyeria URV, i Josep 
Oliveres, catedràtic d’Anàlisi Ge-
ogràfica de la URV.
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El Centre de Lectura programa per a aquest 

primer trimestre de l’any 130 activitats

Com a novetat 
s’incorpora un 
taller d’escriptura 
d’acudits i 
monòlegs 


