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La companyia Tebac (Teatre Es-
table del Baix Camp) represen-
ta aquest cap de setmana i per 
primer cop a Reus l’obra Micro-
porno per calés, de Pablo Álva-
rez i amb la direcció de Mónica 
Chica. L’obra es podrà veure dis-
sabte (21 hores) i diumenge (18 
hores) a l’escenari del Teatre 
Bartrina. 

El repartiment de l’espectac-
le inclou els actors Marta Llorens 
(regidora de la CUP a l’Ajunta-
ment de Reus), Isabel Lorenzo, 
Quim Prats i Jordi Gómez, que 
donen vida a un text on el sexe i 
l’humor serveixen per reflexionar 
sobre alguns dels problemes de 
la societat actual, com la preca-
rietat laboral, els desnonaments 
o la crisi econòmica.  

Amb un argument on dues pa-
relles evidencien les relacions 
personals fosques i les falses apa-
rences que sovint afecten mol-
tes relacions sentimentals. 

Microporno per calés desco-
breix el que s’amaga darrere de 
les relacions de parella i fami-
liars, de les convencions socials, 
d’una època turbulenta i incer-
ta, de l’humor com a antídot i 

del sexe com a solució de tots 
els mals. 

Ivonne Márquez, presidenta 
del Tebac assegurava ahir que «es 
tracta d’una proposta teatral dife-

rent, agosarada, divertida, a vega-
des cruel i transgressora, tenint 
en compte que vivim en una socie-
tat encotillada i amb unes mesu-
res estrictes de comportaments».  

Aquest muntatge es presenta 
a Reus per primera vegada de la 
mà de Mónica Chica i la compa-
nyia Tebac en una nova proposta 
en què el Teatre Bartrina dóna veu 
a una de les companyies teatrals 
locals més arrelades a la ciutat.  

Les entrades per a aquest espec-
tacle es poden adquirir anticipa-
dament a la taquilla del Teatre 

Bartrina fins demà divendres, de 
18 a 20 hores, i també una hora 
abans de l’inici de la funció. Tam-
bé es poden adquirir a través del 
web www.teatrebartrina.cat 

Els preus de la compra antici-
pada són de 12, 9 i 6 euros, men-
tre que el mateix dia de l’espec-
tacle són de 15, 12 i 9 euros. L’es-
pectacle és recomanat a partir de 
16 anys. 

 El següent espectacle progra-
mat al Teatre Bartrina és Ricard 
de 3r, de Gerard Guix (8 d’abril, 
22 hores). 
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Un moment de l’assaig de ‘Microporno per calés’, ahir al Bartrina. FOTO: PERE FERRÉ

L’obra, a través del 
sexe i l’humor, fa 
reflexionar sobre 
temes d’actualitat com 
la precarietat laboral o 
la crisi econòmica 

El muntatge es 
presenta per 
primera vegada a 
Reus dirigit per 
Mònica Chica


