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CULTURA ■  M I R E I A  H I E N A  I  A L E J A N D R O  S A I Z

Dos reusencs, premiats 

en un concurs de música

■ Mireia Heimann i Alejandro 
Saiz, estudiants de l’Escola i 
Conservatori de Música de la 
Diputació a Reus, han resultat 
premiats en el II Concurs de 
Conjunts de Cambra amb Gui-
tarra per a Joves Intèrprets, 

que ha tingut lloc a Badalona.  
El certamen ha assolit en-

guany l’àmbit internacional, ja 
que, a més d’estudiants proce-
dents de l’Estat i de Catalunya, 
també hi han participat concur-
sants de dues ciutats de Xina. 

Imatge dels dos alumnes de l’Escola de Música. FOTO: DIPUTACIÓ TARRAGONA

MÚSICA ■  L’ À L B U M  E S  VA  E N R E G I ST R A R  E L  G E N E R  A L  T E AT R E  B A RT R I N A

El músic Fito Luri presenta el disc ‘Reus, 

la Mussara, Cassiopea’ amb 17 cançons

■ El cantautor reusenc Fito Lu-
ri presenta demà a Cal Massó 
(21 hores) el disc enregistrat en 
directe el 18 de gener al Teatre 
Bartrina de Reus. El treball Reus, 
la Mussara, Cassiopea conté 17 
cançons i és el cinquè en la car-
rera discogràfica del músic.  

Fito Luri va presentar ahir al 
Gaudí Centre l’enregistrament 
d’aquest concert en directe, que 
té la col·laboració de la regidoria 
de Cultura i Joventut. A l’espec-
tacle del Teatre Bartrina hi van 
participar diferents artistes que 
han acompanyat al cantautor reu-
senc durant la seva carrera i tam-
bé van col·laborar en el disc, com 
Joan Reig, Meritxell Gené, Cesk 
Freixas i Gina Llauradó. 

El títol del disc es refereix al ves-
sant més personal de Luri: Reus 
és el lloc on ha crescut, la Mus-

sara és on ha trobat repòs –viu a 
Vilplana–, i Cassiopea és el seu 
món imaginari, habitat per can-
çons i paisatges. L’entrada pel 

concert que es farà demà a Cal 
Massó es pot adquirir conjunta-
ment amb el disc a un preu de 10 
euros a la Llibreria Gaudí de Reus.

Imatge del concert que el cantautor reusenc, Fito Luri, va oferir el mes 
de gener passat al Teatre Bartrina. FOTO: ALBA MARINÉ

Acte 
reivindicatiu 
per celebrar el 
Dia de la Dansa

CULTURA

■ La Coordinadora de Dansa 
de Reus, integrada per l’Esco-
la de Dansa i Arts Escèniques 
ArtisFraga, l’Escola de Dansa 
del Centre de Lectura de Reus 
i l’Escola de Dansa Núria Dí-
ez, i  l’agermanament amb 
l’escola Adagi de Valls, realit-
zaran avui, a les 6 de la tarda, 
a la plaça Mercadal, un acte 
reivindicatiu per celebrar el 
Dia Internacional de la Dansa.  

L’acte que s’ha organitzat 
s’iniciarà amb una barra de 
dansa clàssica al voltant de 
la plaça Mercadal i la lectu-
ra del manifest a càrrec de 
Fito Luri, i acabarà amb una 
flashmob i la participació de 
més de 500 alumnes. 

El Dia Internacional de la 
Dansa, promogut pel Consell 
Internacional de la Dansa de 
la Unesco, és un dia de festa 
que celebren tots els països 
del món amb espectacles de-
dicats a la dansa. 
 
LITERATURA 

Comentari del llibre 

‘En la pell de l’altre’, 

de Maria Barbal 

El Bravium Teatre acull de-
mà una sessió literària per 
comentar el llibre de l’es-
criptora Maria Barbal En la 
pell de l’altre. La sessió, con-
duïda per Carme Andrade, 
tindrà lloc a partir de les 
vuit del vespre. 

REDACCIÓ 

El Teatre Fortuny serà el pròxim 
dia 6 de maig, a les nou del ves-
pre, l’escenari de l’estrena del 
text clàssic de José Zorrilla, Don 
Juan Tenorio, a Catalunya.  

L’equipament reusenc serà 
l’únic teatre català que represen-
tarà l’obra aquesta temporada. 
La Compañía Nacional de Tea-
tro Clásico posa en escena aques-
ta versió, de Juan Mayorga i diri-
gida per Blanca Portillo, en la qual 
es presenta un personatge de 
Don Juan sense matisos positius. 

La proposta de la directora des-
pulla el protagonista. Es presenta 
un Don Juan amable, i aquest cop 
Portillo ha fet una intensa recerca 
i estudi sobre els aspectes psicolò-
gics i emocionals que envolten 
aquesta figura del teatre universal.  

La conclusió que n’ha tret, se-
gons explica, és que es tracta d’un 
«personatge tràgic perquè és 
conscient de les seves accions, i 
ho continua fent perquè busca 
que algú l’aturi, però aquest riu 
de sang el porta i no pot aturar-
lo; per això crec que al final ha de 

morir i el fet que mori el fa un per-
sonatge més interessant».  

El repartiment de l’obra in-
clou José Luis García-Pérez, Mi-
guel Hermoso Arnao, Juan Ma-
nuel Lara, Jesús Castejón, Mar-
ta Guerras, Luciano Federico, 
Alberto Jiménez, Beatriz Argüello, 
Daniel Martorell, Alfredo Noval, 
Raquel Varela i Rosa Monterga. 
L’escenografia del muntatge tam-

bé és obra de Blanca Portillo, que 
ha situat la trama en un ambient 
intemporal i en uns escenaris de 
certa indefinició amb l’objectiu 
de transmetre la idea que les situ-
acions i actuacions que protago-
nitza Don Juan Tenorio són for-
ça presents al llarg de les dife-
rents èpoques històriques i es 
repeteixen sense que s’hagi acon-
seguit encara evitar-les.

TEATRE ■  L A  D I R E CTO R A  D E  L’ O B R A  H A  F E T  U N A  I N T E N S A  R E C E R C A  E N  E LS  A S P E CT E S  P S I CO L Ò G I C S  D E L  P E R S O N ATG E  

El Fortuny serà l’escenari de l’estrena   

a Catalunya de ‘Don Juan Tenorio’

Una imatge de l’espectacle ‘Don Juan Tenorio’ que es podrà veure a Reus. FOTO: AJUNTAMENT DE REUS

El muntatge, una 
versió de Juan 
Mayorga dirigida per 
Blanca Portillo, es 
podrà veure el pròxim 
dimecres 6 de maig

‘Es tracta d’un 
personatge tràgic 
perquè és conscient 
de les seves accions 
i vol que algú l’aturi’ 

Blanca Portillo 
directora de l’obra


