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Imatge d’un dels moments de l’espectacle ‘Gestos, ganyotes i posturetes’ que la companyia Vol-Ras va interpretar ahir al Fortuny. FOTO: A. MARINÉ 

ESTER PAGÈS  

La companyia de Barcelona Vol-
Ras va obrir ahir al Teatre For-
tuny la divuitena edició del Fes-
tival de Moviment i Teatre Ges-
tual de Reus COS 2015. Els dos 
membres de Vol-Ras que han 
anunciat el final de la seva tra-

jectòria artística, van represen-
tar la conferència i espectacle ti-
tulada, Gestos, ganyotes i posture-
tes, que els barcelonins ja havien 
fet a mida en una altra edició del 
COS.  

El muntatge de Vol-Ras, pro-
posa una reflexió sobre el llen-
guatge del moviment: els que fem, 

voluntàriament o involuntària-
ment, i que constitueixen el pri-
mer llenguatge.  

Fins diumenge diferents tea-
tres i espais públics reusencs 
presentaran tretze espectacles 
de companyies catalanes i inter-
nacionals. 

Per avui divendres, és el torn 
de l’espectacle GAGS on TRIX a la 
Sala Santa Llúcia o l’aposta de la 
companyia jove Madeleine que 
porta a Cal Massó el muntatge, 
Pren l’aire.  

De cara aquest cap de setma-
na els espectacles continuen i per 

demà dissabte hi ha previst la pro-
ducció, El fandango de Marx, a càr-
rec de la companyia Patricia Par-
do que oferirà un circ amb músi-
ca tradicional valenciana. O altres 
propostes com la representació, 
Houdini. El arte de la fuga, de la 
companyia La Ira del Teatro que 
actuarà també demà a les 22.00 ho-
res al teatre de l’Orfeó.  

El COS posarà el punt final 
aquest diumenge amb especta-
cles com Jobs, un muntatge farcit 
de gags al voltant del món del tre-
ball que es representarà a les 19.00 
hores al teatre Bartrina. 
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Vol-Ras s’acomiada dels escenaris  

a la inauguració del Festival COS 
La companyia barcelonina va posar fi a la seva 
trajectòria amb l’espectacle conferència 
‘Gestos, ganyotes i posturetes’, que va omplir 
el Teatre Fortuny d’amants del teatre gestual

Compuestos 
naturales tienen 
efectos negativos 
en las gestantes 

ESTUDIO DEL CTNS

■ Un estudio realizado por 
los investigadores del Grup 
de Recerca del Centre Tec-
nològic de Nutrició i Salut 
(CTNS) y el Grup de Recerca 
en Nutrigenòmica, del Depar-
tamento de Bioquímica y Bio-
tecnología de la Universitat 
Rovira i Virgili (URV) –en co-
laboración con la Universitat 
de Lleida–, desmiente la cre-
encia de que compuestos na-
turales beneficiosos también 
lo sean durante las etapas de 
gestación y lactancia.  

Dicho estudio recoge que 
el consumo del compuesto 
natural propio de frutas y ver-
duras –la procianidina– sea 
perjudicial en los embarazos, 
cuando en situaciones nor-
males previene de enferme-
dades cardiovasculares en los 
adultos.  

El estudio refuerza que el 
padecimiento de una enfer-
medad está ligado a la genéti-
ca y a los hábitos y que ade-
más podría estar influencia-
do por la nutrición de la madre.  

El compuesto estudiado 
suele encontrarse en frutas 
como la uva –la que se ha es-
tudiado en este caso–, y en 
verduras que se suelen con-
sumir en la dieta mediterrá-
nea. Así pues los investigado-
res atribuyen la causa de la 
transformación repentina de 
beneficios de compuestos a 
los cambios metabólicos y de 
hormonas que padecen las 
embarazadas.  

Los resultados de la bús-
queda apuntan a que la inges-
ta materna de estos compues-
tos de la uva durante el pe-
riodo de embarazo tiene un 
impacto sobre el proceso de 
transporte del reverso del co-
lesterol y supone un aumen-
to del riesgo de enfermeda-
des cardiovasculares a partir 
de la edad adulta. 

Publicación científica 
El estudio se ha llevado a ca-
bo en ratas gestantes sanas y 
en sus hijos adultos y el resul-
tado ha sorprendido a los pro-
pios investigadores puesto 
que, si bien hasta ahora se ha-
bía demostrado los beneficios 
de estos compuestos en la po-
blación adulta, no se había 
analizado nunca cuáles eran 
sus efectos en las gestantes ni 
en la descendencia.  

Y lo hicieron comparando un 
grupo de ratas a las que se les 
aportó el extracto de hueso de 
uva con procianidinas y un gru-
po control que no tomó este 
compuesto. El trabajo, además 
se ha publicado en la revista 
científica The Journal of Nutri-
tional Biochemistry. –C. V.

 ■ El duet Marlango, integrat per 
Leonor Watling i Alejandro Pe-
layo, actuarà el pròxim 12 de no-
vembre al Teatre Bartrina a les 
22.00 hores, on presentarà el seu 
darrer disc El porvenir.  

Aquest concert s’ha incorpo-
rat a última hora dins la gira que 
realitzen aquests músics per di-
ferents ciutats de l’Estat Espa-
nyol i l’Amèrica Llatina. Les en-
trades ja són a la venda a través del 

web www.teatrebartrina.cat o a 
la mateixa taquilla del teatre. 

El duo format pel piano de Pe-
layo i la veu de Watling presen-
tarà els seus darrers treballs a la 
ciutat de Reus gràcies a una ini-
ciativa conjunta del Pub Oniria de 
la ciutat i el Teatre Bartrina.  

En aquesta gira els artistes 
suggereixen als espectadors que 
escullin quines són les cançons 
que desitgen escoltar durant 

l’espectacle, amb la qual cosa 
s’estableix una relació de gran 
proximitat i intimitat durant el 
concert.  

Són espectacles, doncs, que 
els mateixos artistes han anome-
nat Delicatessen pel seu caràc-
ter exclusiu i pensat per agradar 
al màxim als seus auditoris. Un 
concert, pràcticament a la carta.  

Pel que fa al nou treball El por-
venir s’ha enregistrat a Los An-

geles sota les indicacions del cè-
lebre productor Sebastián Krys.  

En aquesta ocasió Marlango 
ha tingut la col·laboració d’artis-
tes com La Santa Cecilia, que ob-
tenir el premi Grammy l’any pas-
sat al millor àlbum de rock llatí i 
també de Fito Páez o Bunbury, 
amb el qual la banda ha realitzat 
el primer single Dinero.  

El resultat d’aquest disc són 
onze cançons, totes elles canta-
des en castellà.  

Segons el grup, són cançons 
en les quals Leonor xiuxiueja i al 
mateix temps també és capaç d’ai-
xecar una veu descarnada i insò-
lita. L’àlbum acaba, amb el tema 
Descansa en Mi, que explica el gran 
poder de la música per Marlan-
go. –E. P. 
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El duet Marlango actuarà el pròxim 12 

de novembre al Teatre Bartrina    


