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CULTURA ■  A M B  L A  CO M PA N Y I A  L’ I N V I S I B L E  T I T E L L E S

Espectacle de titelles, 

dissabte al Bravium Teatre

■ El Bravium Teatre de Reus 
acollirà demà dissabte, a partir 
de les nou del vespre, l’espec-
tacle de titelles Me llaman Per-
la Preciosa, a càrrec de la com-
panyia l’Invisible Titelles.  

En aquest muntatge, la pro-
tagonista és la dona per anto-
nomàsia, una dona que ha vis-
cut una època dura de la nostra 

història no tan llunyana: la post-
guerra espanyola. La protago-
nista és una dona apassionada 
per la copla i la canción española.  

En escena apareixerà un ti-
tella d’1,65 metres d’alçada i el 
titellaire sols a l’escenari, ex-
plicant una interessant histò-
ria, a vegades molt divertida. El 
preu de l’entrada és de 5 euros.

MÚSICA ■  D I N S  D E  L A  G I R A  ‘ D E L I C AT E S S E N ’

Marlango presenta ‘El 

porvenir’ al Teatre Bartrina

■ El grup Marlango va actuar 
ahir a la nit al Teatre Bartrina 
de Reus, on va presentar les can-
çons del seu darrer treball, El 
porvenir, un disc que han enre-
gistrat a Los Ángeles, sota la su-
pervisió del productor Sebas-
tián Krys. 

En aquesta ocasió, la banda 
de Leonor Watling y Alejandro 
Pelayo han comptat amb la col·la-
boració d’artistes de la talla de 
La Santa Cecilia (premi Gram-

my 2014 al millor àlbum de rock 
llatí), Fito Páez o Bunbury, amb 
qui la banda ha facturat el sor-
prenent single, Dinero. 

El concert d’ahir, en format 
de duo, forma part de la gira ba-
tejada com a Delicatessen, que 
Watling i Pelayo van iniciar de 
forma exitosa a principis d’aquest 
mes de novembre al Gran Ca-
sino de Barcelona, i on han tri-
at de manera minuciosa tots els 
escenaris, com el Bartrina.

Un moment de l’actuació de Marlango, ahir a la nit al Teatre 
Bartrina de Reus. FOTO: FERNANDO FERNÁNDEZ BALIÑA

ELOI TOST 

El cicle musical Accents viurà 
avui la segona nit de concerts. 
Després de l’estrena de la setma-
na passada amb Xarim Aresté, 
aquest vespre (21.30 hores) serà 
el torn dels barcelonins Bremen, 
que, juntament amb la banda tar-
ragonina Ràdio Carbó, actuaran 
a Cal Massó (8/10 euros). 

Bremen presentarà treball: 
Tornar d’Amèrica. Es tracta del 
segon disc de la formació, publi-
cat aquest setembre i que arriba 
a Reus en un dels primers con-
certs de la gira, que també pas-
sarà pel Teatre Magatzem de Tar-
ragona el pròxim 5 de desembre.  

En aquest treball hi ha un pe-
tit viatge del so americana a un ai-
re més pop. «No buscàvem un 
trencament i creiem que en ge-
neral és continuista. Però sí que 
hem canviat una mica la sonori-
tat de manera premeditada. 
Aquest és més directe, amb menys 
capes d’instrumentació i menys 
orquestració», explica el com-
positor, vocalista i guitarrista 
del grup, Toni Terrades. «La ve-
ritat és que el Tornar d’Amèrica 
és més tal com raja i això també 
es nota en els directes, que te-
nen un so més similar a aquest 
disc que al primer», comenta. 

Tot plegat ha fet que el canvi 
sonor es noti «especialment en 
les melodies», tot advertint que 
«no tot és blanc o negre, perquè 
en altres temes es manté molt 
el so americana. És un disc dife-
rent però sense ser rupturista», 
argumenta. 

L’àlbum de debut, Les can-
çons que vindran (2013), va rebre 
bones crítiques i va permetre po-
sicionar al grup dins l’escena mu-
sical del país especialment per 
una maduresa impròpia d’una 
banda que s’estrenava: «Ens de-
ien que no semblava un primer 
disc. Les composicions, de fet, 
feia molts anys que tombaven i 
tenien una maduració. Vam de-
dicar molts esforços a trobar un 
so compacte. A vegades fins i tot 
ens diuen que aquest segon disc 
sembla més un àlbum de debut», 
explica el músic. 

Terrades i la banda per ara es-
tan satisfets de la rebuda que es-
tà tenint el nou treball, que ha 
estat gravat allunyat de les pres-
sions que tenen moltes forma-
cions quan s’enfronten a un se-
gon disc després d’haver-ne fet 
un primer que ha estat recone-
gut: «Hem tingut la sort que hem 
treballat amb total llibertat i hem 
fet el que hem volgut, sense pre-
judicis. Internament crec que 
hem viscut menys pressió que 
en el primer disc i externament 
la veritat és que, si hi havia pres-
sió, no ens ha condicionat».

MÚSICA ■  A CT U A R A N  J U N TA M E N T  A M B  R À D I O  C A R B Ó ,  A  PA RT I R  D E  L E S  2 1 . 3 0  H O R E S

Bremen centra aquesta nit l’atenció 

del cicle Accents a Cal Massó

Toni Terrades, compositor, vocalista i guitarrista de Bremen,  
en una imatge promocional de la banda. FOTO: CEDIDA

El grup barceloní 
presentarà el seu nou 
treball, ‘Tornar 
d’Amèrica’, en un dels 
primers concerts de la 
seva gira
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AUPA QUARTET
Jueves 26 de noviembre, a las 20.30 horas
Teatre Principal de Valls
Nombre y apellidos

Correo electrónico

Teléfono de contacto
Rellene el cupón y deposítelo en nuestras oficinas en
c/ Domènec Guansé, 2, Tarragona, antes del próximo
18 de noviembre a las 20.00 horas.
Los ganadores se publicarán el día 20 de noviembre.


