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ESTER PAGÈS  

Noms de l’escena barcelonina i 
noms de casa com el del músic 
contundent Miquel Vilella o l’Or-
questra Camerata XXI configu-
ren la nova programació del tea-
tre Bartrina  d’hivern i primave-
ra. En total, són 18 espectacles 
que arrenquen el 23 de gener amb 
el muntatge Boges, interpretat 
per Roser Batalla i Muntsa Rius 
i finalitza el 22 de juny amb un es-
pectacle a mig camí de l’òpera i 
del teatre com La Serva Padrona, 
de la qual Marcel Pascual, direc-
tor de la companyia Teatre de les 
Comèdies, en destacava l’adap-
tació de l’espectacle al català «per-
què el públic la pugui entendre» 
i així fer pròxim un gènere tan 
elitista com l’òpera, que en aquest 
cas, té un tarannà còmic. 

Un programa ‘innovador’ 
Tot plegat es presenta com un pro-
grama «innovador i transgressor», 
comentava la regidora de Cultura, 
Montserrat Caelles. Les novetats 
provenen de noms d’espectacles 
que poc després d’estrenar-se a 
Barcelona pujaran a l’escenari del 
teatre reusenc com són El test, amb 
els actors David Bagés o Dolo Ber-
tran, el dissabte 30 de gener; el 
muntatge Neus Català, un cel de 
plom, protagonitzat per Mercè Arà-

nega i que ha tingut molt bona aco-
llida entre la crítica o el gran re-
clam Conillet, interpretat per l’acla-
mat treball de Clara Segura.  

Una altra proposta serà Ma-
ragall a casa, una aposta origi-
nal que acosta la dimensió més 
humana i cívica del poeta, Joan 

Maragall, després de fer 130 fun-
cions en el mateix menjador de 
casa de l’intel·lectual a Barce-
lona. El pròxim 28 de febrer el Bar-
trina l’acollirà i per aconseguir 
la proximitat que proporciona-
va interpretar-ho en un menja-
dor, situaran el públic entre l’es-
cenari i la platea. «No hi ha una 
sola biografia de Joan Maragall, 
només sabem que és l’autor de 
la Vaca cega  i  poca cosa més i 
amb aquesta obra coneixerem 
l’home Maragall», deia Dolors 
Vilarasau, la directora de l’es-
pectacle. 

Una altra obra que va comen-
çar a caminar a diversos menja-
dors de casa d’arreu de Catalunya 
i que ja fa mesos que puja als es-
cenaris és Animals de companyia 
d’Estel Solé. Una festa d’amics 
que s’acaba com el rosari de l’au-
rora i que arriba al teatre Bartri-

na el pròxim 9 d’abril, tot i que 
ja es va estrenar a Reus al menja-
dor del modernista Xalet Serra.  

Les al·lusions a l’Any Shakes-
peare no podien faltar i Ricard 
de 3r, una producció de la Sala 
Flyhard de Barcelona aporta el 
seu gra de sorra.   

La música té noms propis com 
el grup Blaumut que presenta-
rà a Reus el seu darrer treball El 
primer arbre del bosc , el 16 d’abril,  
i McEnroe que porta el seu cin-
què àlbum titulat, Rugen las Flo-
res. Al cap d’un mes, l’actor Ri-
card Farré i l’Orquestra Came-
rata XXI portaran Sartine, Rei 
de París, la història «del cap de 
la policia durant la revolució 
Francesa i mà dreta del rei que 
a més, era català», explicava Xa-
vier Blanc, el director musical. 
I el 18 de juny serà el torn de Mi-
quel Vilella.  

CULTURA ■  A CTO R S  CO M  C L A R A  S E G U R A ,  M E R C È  A R À N E G A  O  D AV I D  B A G É S  S Ó N  A LG U N S  D E LS  N O M S  P R O P I S  

Les estrenes de Barcelona marquen 

la nova temporada del Bartrina  
Un total de 18 
espectacles portaran 
teatre, música i 
espectacles familiars

L’obra de teatre ‘Conillet’, interpretada per Clara Segura i dirigida per Marc Martínez, és un dels reclams d’aquesta temporada. FOTO: CEDIDA 

L A  P R O G RA M AC I Ó  

Boges 
■ 23 gener. A les 21. 00 hores. 
 
El test 
■ 30 gener. A les 21.00 hores. 
 
Neus català, un cel de plom 
■ 13 febrer. A les 21. 00 h.  
 
Tut Turutut La princesa 
■ 14 febrer. A les 12.00 hores.  
 
Petits monstres 
■ 20 febrer. A les 21. 00 h. 
 
Tortugues o la desaccelera-
ció de les partícules 
■ 27 febrer. A les 21.00 h.  
 
Maragall a casa 
■ 28 febrer. A les 18. 00 h. 
 
Microporno per calers 
■ 2 i 3 abril. 21.00 i 18. 00 h.  
 
Animals de companyia 
■ 9 abril. A les 21.00 hores.   
 
Blaumut, en concert 
■ 16 abril. A les 21. 00 hores. 
   
L’endrapasomnis 
■ 24 abril. A les 18.00 hores.   
 
Sartine, Rei de París  
■ 22 maig. A les 18.00 hores.   
 
Miquel Vilella 
■ 18 juny. A les 21.00 hores.   

El grup musical Blaumut presentarà el seu darrer treball ‘El primer arbre 
del bosc’ el pròxim 16 d’abril, a les 21.00 hores. FOTO:CEDIDA

L’espectacle ‘L’endrapasomnis’ de la Cia. Teatre al Detall amb Tresca i la 
Ventresca és una de les propostes familiars per al 24 d’abril. FOTO: CEDIDA 

‘Animals de companyia’, una obra d’Estel Solé, ha passat dels menjadors 
de cases d’arreu de Catalunya a fer gira per teatres catalans. FOTO: CEDIDA 


