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La representació Tennessee (W), 
la vida secreta de Tennessee Willi-
ams, dirigida pel dramaturg reu-
senc Francesc Cerro, està actu-
alment de gira per Argentina. 
Fins a finals de març es podrà veu-
re l’obra al Teatro Abasto de Bue-
nos Aires, interpretada per Mar-
tí Peraferrer. Tennessee (W) ha 
creuat l’Atlàntic després de tres 
anys de continuades represen-
tacions al territori nacional, amb 
més de 200 sessions en ciutats 
com Reus, Barcelona, Madrid, 
València, Saragossa, etc.  

«Tennessee (W) està recollint 
el premi a una àrdua tasca comen-
çada fa tres anys. Una experièn-
cia que ha permès arribar a tots 
els escenaris de Catalunya i Espa-
nya, així com a Mèxic i Argentina. 
Una obra que esperem que pugui 
assolir la xifra de 300 funcions», 
explica el director. De fet ahir li 
van comunicar, des de Buenos Ai-
res, la decisió d’ampliar a cinc les 
representacions. «Això ens obli-
garà a haver de fer dos actuaci-
ons en un mateix dia», explica el 

director de l’obra. El reconeixe-
ment internacional de Francesc 
Cerro i l’obra va més enllà, ja que 
la representació va fer tempora-
da a Mèxic durant gairebé qua-
tre mesos el 2013, després de par-
ticipar al Festival Susanna Ale-
xander de Mèxic.  

 
Altres projectes 
Paral·lelament a la internacio-
nalització de l’obra Tennessee (W) 
Francesc Cerro també té entre 
mans altres projectes teatrals. 
Aquest és el cas del cicle Grans 
Mestres a Escena, que començà 
el passat 3 de febrer al Teatre For-

tuny de Reus. Història d’un assas-
sinat a la catedral, El Quijote de la 
Mancha, Medea i Festejant Puix-
khin són les obres que formen la 
cartellera de la segona edició del 
cicle de recitals. «Tot i que el ci-
cle acaba de començar, ja penso 
i preparo l’edició del 2016, esco-
llint els textos i pensant en els 
actors que hi formaran part», ex-
plica el dramaturg reusenc Fran-
cesc Cerro, per a qui la pròxima 
edició hauria de significar «la 
consolidació del cicle i una di-
mensió nacional i internacional 
pel que ateny als dramaturgs i a 
la col·laboració d’actors i actrius 

de gran prestigi». Més endavant, 
segons detalla el dramaturg reu-
senc, «a l’estiu molt possible-
ment dirigiré i traduiré un text 
molt important, amb un repar-
timent de luxe per un dels millors 
festivals internacionals, a banda 
de celebrar una nova edició del 
Festival Mussart». «Finalitzaré 
l’any amb una producció pròpia 
en format monòleg a partir d’un 
personatge històric universal. 
Per aquest espectacle espero 
comptar amb la interpretació 
d’un dels millors actors de l’es-
cena internacional del cinema i el 
teatre», explica el director. 
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L’obra ‘Tennessee (W)’, dirigida per 

Francesc Cerro, de gira per Argentina

Imatge de l’actor Martí Peraferrer en un moment de l’obra. FOTO: F. C.

La representació 
creua l’Atlàntic 
després de tres anys i 
més de 200 sessions 
a ciutats com Reus, 
Barcelona i Madrid

Nova sessió del 
cicle de concerts 
didàctics amb el 
trio Scordatura

MÚSICA

■ Aquest cap de setmana se 
celebrarà una nova sessió del 
cicle musical ‘Concert didàc-
tic familiar’, que es realitza al 
Centre de Lectura amb el su-
port de la Regidoria d’Ense-
nyament i Política Lingüísti-
ca. La sessió tindrà lloc el dis-
sabte, dia 14, a les 12 hores, 
amb l’actuació del trio de cor-
des Scordatura. 

Els concerts familiars pro-
posen una aproximació ame-
na dels infants a la música clàs-
sica a través de sessions on es 
presenten melodies conegu-
des i es presenten els instru-
ments musicals i les seves ca-
racterístiques. També s’ex-
pliquen aspectes relacionats 
amb la història de la música, dels 
instruments, dels composi-
tors i de les peces que s’inter-
preten i s’afavoreix la parti-
cipació de les famílies assis-
tents. 

El cicle és promogut per 
l’Escola de Música del Centre 
de Lectura, que dirigeix An-
ton Colom, i s’organitza amb 
la col·laboració de la Regido-
ria d’Ensenyament i Política 
Lingüística de l’Ajuntament 
de Reus. Els concerts famili-
ars es fan a la sala d’actes del 
Centre de Lectura (carrer Ma-
jor, 15) i el preu de l’entrada 
és de 5 euros. Els alumnes de 
les escoles de Reus poden fer 
ús de la promoció 2x1, que per-
met l’accés de dues persones 
al preu d’una.
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Els alumnes del Marià Fortuny 

imaginen el col·legi del futur

■ Els alumnes de cicle superi-
or de l’Escola Marià Fortuny de 
Reus han portat a terme durant 
les darreres tres setmanes l’ac-
tivitat ‘La classe del futur a l’es-
cola Marià Fortuny’. Durant la 
classe d’informàtica els estu-
diants han estat investigant i 
pensant com serà el centre edu-
catiu d’aquí a vint anys. Per l’oca-
sió els alumnes han buscat in-
formacions i vídeos sobre el fu-
tur dels col·legis.  

Després d’aquesta tasca d’in-
vestigació, els mateixos estu-
diants de cicle superior van aca-
bar el treball amb una redacció 
on descrivien com es pensen 
que seran les classes passades 
dues dècades, quan ells tindran 
més de 30 anys. «L’escola Ma-
rià Fortuny haurà canviat bas-
tant. L’estructura de l’edifici 

serà la mateixa, però els vidres, 
les portes i finestres seran di-
ferents. L’entrada als dos edi-
ficis tindrà un sistema de reco-
neixement de veu i això farà 
que ja no calgui passar llista ca-
da matí ni cada tarda», expli-
quen els alumnes.  

Les noves tecnologies seran 
protagonistes de l’evolució del 
centre, ja que segons els estudi-
ants « les taules de totes les clas-
ses seran intel·ligents i tàctils, 
i en sortirà una tablet per a tre-
ballar que projectarà hologra-
mes per tal que els altres pu-
guin veure el que estem fent». 
Per últim els nens i nenes ima-
ginen que a «l’escola hi haurà 
més mestres que ara per poder 
treballar millor i tots els alum-
nes tindran molt bones notes i 
seran molt bons».
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L’Institut Baix Camp organitza avui 

i demà les Jornades d’Informàtica

■ L’Institut Baix Camp organit-
za avui i demà una nova edició de 
les Jornades d’Informàtica per 
als seus alumnes de cicles forma-
tius. Aquest certamen té per ob-
jectiu apropar especialistes de 
diferents àmbits de les tecnolo-
gies de la informació perquè els 
expliquin les seves àrees d’estu-
di, treball i dedicació. 

Enguany, un conjunt de 12 po-
nents parlaran sobre hacking ètic, 
gamificació, robòtica, criptogra-
fia, desenvolupament d’apps mò-
bils, captació i fidelització de cli-
ents, tecnologia musical, xarxes 
socials, realitat augmentada, em-
prenedoria tecnològica, codis 
QR i raspberry Pi. 

Les Jornades d’Informàtica 
són finançades per la Fundació 
Reddis i també compten amb al-
tres patrocinadors com la Uni-

versitat Rovira i Virgili, Vermuts 
Mirò i Cal Sendra, i amb el suport 
de l’Ajuntament de Reus i el De-
partament d’Ensenyament. Con-

fiem que siguin profitoses i molt 
útils per a tots els assistents. 
■ ■ ■ 
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Imatge d’arxiu dels alumnes del centre que estudien el cicle de 
‘Desenvolupament d’Aplicaciones Web’. FOTO: ALBA MARINÉ


