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La companyia TEBAC–Teatre 
Estable del Baix Camp represen-
ta aquest cap de setmana i per 
primer cop a Reus l’obra Micro-
porno per calers, de Pablo Álva-
rez i amb la direcció de Mónica 
Chica. L’obra es podrà veure 
dissabte a partir de les nou de la 
nit i diumenge a partir de les sis 
de la tarda a l’escenari del Teatre 
Bartrina. El repartiment de l’es-
pectacle inclou els actors Marta 
Llorens, Isabel Lorenzo, Quim 
Prats i Jordi Gómez, que donen 
vida a un text on el sexe i l’hu-
mor serveixen per relexionar 
sobre alguns dels problemes de 
la societat actual, com la preca-

rietat laboral, els desnonaments 
o la crisi econòmica. Amb un 
argument on dues parelles evi-
dencien les relacions personals 
fosques i les falses aparences 
que sovint afecten moltes relaci-
ons sentimentals.

L’humor com a «antídot»
«Microporno per calers ens 
descobreix el que s’amaga dar-
rere de les relacions de parella 
i familiars, de les convencions 
socials, d’una època turbulen-
ta i incerta, de l’humor com a 
antídot i del sexe com a solució 
de tots els mals», apuntaven 
des del TEBAC, ahir, en la pre-
sentació de l’obra. Les entrades 

es poden adquirir anticipada-
ment a la taquilla del Bartrina 
de dimarts a divendres, de sis 
a vuit de la tarda, i una hora 
abans de l’inici. També a través 
del web www.teatrebartrina.cat. 
Els preus de l’anticipada són de 
12, 9 i 6 euros i el mateix dia de 
l’espectacle són de 15, 12 i 9 eu-
ros. L’espectacle és recomanat 
a partir de 16 anys. El muntatge 

es presenta a Reus per prime-
ra vegada de la mà de Mónica 
Chica i la companyia TEBAC en 
una nova proposta en què el Te-
atre Bartrina dóna veu a una de 
les companyies teatrals locals 
més arrelades a la ciutat. Els se-
güents espectacles programats 
al Teatre Bartrina són Ricard de 
3r, de Gerard Guix i Animals de 
companyia, d’Estel Solé.
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Un instant de la representació que es podrà veure dissabte.

‘Microporno per calers’ 
arriba al Bartrina de 
la mà de TEBAC Teatre
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El muntatge tracta conflictes de la societat actual
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El reusenc Lluís Pasqual opta 
a dos Premis Max a la millor 
direcció d’escena i millor adap-
tació per l’obra El rei Lear; Sol 
Picó a millor coreograia per We 
women; i l’espectacle Foot-ball 
del TNC, Gelabert Azzopardi i 
Mediaproducción com a millor 
espectacle de dansa seran la re-
presentació catalana d’entre els 
inalistes als Premis Max 2016. 
Les obres Pinoxxio, La piedra 
oscura, En el desierto i Los her-
manos Karamázov parteixen 
com a favorites als guardons 
de les arts escèniques 2016. La 
XIX edició de la gala tindrà lloc 
el 25 d’abril al Teatre Circo Pri-

ce de Madrid. Quant al millor 
espectacle musical, Galanteos 
en Venecia, L’aneguet lleig i La 
Celia són els inalistes. El señor 
Ye ama a los dragones, La pie-
dra oscura i Reikiavik buscaran 
la millor autoria teatral, mentre 
que Miguel del Arco per Antí-
gona i Alfredo Sanzol per Edi-
po Rey competiran amb Lluís 
Pasqual per obtenir el guardó 
a la millor adaptació o versió 
teatral. Bárbara Lennine, Gloria 
Muñoz i Aitana Sánchez-Gijón 
són les tres actrius protagonis-
tes que buscaran fer-se amb el 
Max, i Carmelo Gómez, Daniel 
Grao i Pepe Viyuela opten al 
millor actor protagonista.

El director reusenc 
Lluís Pasqual, finalista 
als Premis Max 2016
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Opta a la millor adaptació amb l’obra ‘El rei Lear’

Anna Ferran

Els Mossos d’Esquadra van ini-
ciar un operatiu ahir al matí per 
detenir un individu que inten-
tava robar l’interior de diversos 
vehicles en un aparcament privat 
del carrer Selva del Camp 19 de 
Reus. Els fets van passar minuts 
abans de les 8 del matí quan un 
veí del mateix ediici va baixar al 
soterrani per agafar el cotxe i es 
va trobar un individu que estava 
remenant l’interior del seu vehi-

cle.
«En arribar al pàrquing he vist 

que hi havia els llums oberts del 
cotxe i ràpidament he pensat que 
m’havien robat. La sorpresa ha 
estat que en apropar-me he tro-
bat el lladre», relatava Jordi Civit, 
el veí. Afegia que «li he fet un crit 
i una empenta i llavors m’ha tret 
una navalla i després ha sortit 
corrent. Ha pujat per les escales 
de serveis i l’he perseguit. Men-
tre el seguia he trucat als Mossos 

que han arribat 10 minuts des-
prés».

Els agents, davant la situació, 
van tancar l’ediici ja que supo-
sadament l’individu podria ha-

ver-se amagat dins i van procedir 
a la cerca d’aquest. Fins al lloc 
dels fets, es van desplaçar diver-
ses patrulles. Jordi Civit puntua-
litzava que l’ediici té càmeres de 

seguretat i afegit també ahir que 
això «ajudarà a enxampar-lo». 
L’operatiu de recerca continuava 
encara en marxa al tancament 
d’aquesta edició. 
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Els Mossos busquen 
un home que robava 
a l’interior de cotxes 
d’un pàrquing
Els fets van ocórrer durant el matí d’ahir al 

número 19 del carrer Selva del Camp
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Els veïns no van poder entrar ni sortir de l’edifici durant l’operatiu.

La XXXV Mostra de 
Teatre Reus-Baix Camp 
aplegarà 915 actors i 
uns 6.000 espectadors

El proper dia 7 d’abril s’inicia 
la XXXV Mostra de Teatre 
Reus-Baix Camp, que enguany 
comptarà amb la participació 
d’un total de 27 centres educa-
tius de Reus i a seva comarca. 
Les representacions es realit-
zaran als espais del Teatre del 
Col·legi La Salle, al Teatre del 
Col·legi Mare Molas i las ceri-
mònia de cloenda està previs-
ta per al dia 26 d’abril al Teatre 
Bartrina, a partir de les sis de 
la tarda. Els centres escolars 
que estaran encarregats de la 
cloenda són el Pi del Burgar, 
Els Ganxets i El Col·legi Arce. 
Es preveu una aluència de 
915 actors que congreran prop 
de 6.000 espectadors. tot per 
veure uns petits actors, llavor 
d’una ciutat i una comarca que 
sempre han viscut el teatre in-
tensament.


