
Diari 
Dijous, 15 de desembre de 2016 23  | REUS

CRISTINA VALLS 

«No em pensava que els resultats 
fossin així d’excel·lents. I és que 
sis representacions amb els 26 
anys que em trobo al Bravium Te-
atre, fos com a secretari o com a 
president, no les havia vist mai. 
En la sessió de diumenge, vam 
omplir el 95% de la capacitat que 
tenim. Era agosarat i veiem que 

les expectatives s’estan complint». 
valora el president del Bravium 
Teatre, en Ferran Figuerola. I és 
que ha estat un èxit el debut de la 
macroproducció teatral Cançó de 
Nadal, una adaptació del Conte de 
Nadal de Charles Dickens, la qual 
es coprodueix juntament amb la 
companyia Lucky&Luke. Una 
aposta  que no es veia des de Ter-
ra Baixa, almenys pel que fa a l’en-

vergadura. Altres produccions de 
qualitat s’han fet, clar. El cap de 
setmana passat, doncs, ja es comp-
tabilitzaven cues de fins a un cen-
tenar de persones, i pel que fa a 
la cloenda de cicle aquest cap de 
setmana, ja sobrepassen folgada-
ment les 100 persones inscrites. 
«Tant per dissabte com per diu-
menge», diu el director de l’obra, 
Benjamín Miguel, el qual es mos-

tra d’allò més satisfet. Cal recor-
dar la gran reforma duta a terme 
al Bravium, la qual suposa una no-
va etapa i recorda amb molt d’afec-
te l’impulsor del mateix recinte, 
en Jaume Amenós. «La resposta 
del públic ens ha demostrat que 
la història arriba al cor de tothom. 
La gent surt emocionada del Bra-
vium», descriu l’actor i drama-
turg Manuel Barroso sobre Can-

çó de Nadal. «Ha estat una mun-
tanya russa d’emocions: ploren, 
riuen, passen por..., i també ens ha 
passat a nosaltres. Tot l’equip s’ha 
esmerçat a dur a terme des del 
vestuari fins a la decoració. Hem 
posat molt de nosaltres. Jo he des-
cobert que m’encanta treballar 
amb nens, són molt educats i apre-
nen de pressa», afegeix la reusen-
ca Neus Ceballos, la qual ha tin-
gut l’honor de fer de narradora 
de l’adaptació de Dickens. I no 
d’una qualsevol. «També canto i 
narro de forma diferent, perquè 
m’ubico en l’actualitat», esmen-
ta tot diferenciant-se.  

Adaptar una obra de Dickens, 
segons Benjamín Miguel, ja ge-
nera unes expectatives altes a la 
gent. «L’han versionat molts cops 
i en molts formats», explica, pe-
rò «no n’hi ha cap narradora que 

tingui tant de pes i dugui el fil 
conductor de la trama d’aques-
ta manera». I és que com bé es fi-
xa l’equip, l’objectiu és consoli-
dar-se any rere any, «tot afegint 
novetats a l’obra, perquè esde-
vingui un referent pel Nadal, ja 
que enguany s’han resumit mol-
tes coses».  

L’obra de teatre amb música 
també demostra la naturalitat del 
pas del diàleg a la cançó, un tret molt 
lloat per tot l’equip. «La col·la-
boració que han tingut els pianis-
tes Albert Galcerà i Marc Torres 
ha estat molt important, i la d’en 
Josep Ferré en la composició, molt 
enriquidora. Ha sabut maridar 
lletra i cançó», destaca Barroso 
emocionat. «Les cançons, a més, 
no han estat col·locades a l’atzar, 
sinó que expliquen què passa. El 
relat amb elles continua», remar-
ca Ceballos. La implicació ha es-
tat si més no total, ja que molts 
dels qui apareixen al repartiment 
també han rebut el suport dels 
familiars, els quals han arribat a 
fer de taquillers i actors fins i tot.

Interpretar en família

Les cares del Nadal L’equip destaca la implicació de tothom en múltiples sectors 
a l’obra. ‘Molts dels nostres familiars també han ajudat’, diuen.

Cançó de Nadal Teatre Bravium i Lucky&Luke
Figuerola, Ceballos, 
Barroso i Miguel. 
FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ

L’exitosa macroproducció de l’adaptació del ‘Conte de Nadal’ de Dickens 
ha revolucionat i emocionat la ciutadania reusenca, segons aporta l’equip

VIDA SOCIAL

Encesa d’espelmes 
per donar suport 
als refugiats 

■Al principi de desembre la Sel-
va del Camp va dur a terme la vui-
tena encesa d’espelmes en soli-
daritat amb els refugiats. Es va 
celebrar al portal d’Avall del mu-
nicipi. Es van reunir 55 persones 
que van manifestar el seu suport 
a la causa, tot llegint les darreres 
informacions. Es van passar, de mà 
en mà, unes fotografies que re-
flectien la duresa de les condici-
ons en que sobreviuen aquestes 
persones. La novena encesa se-
rà el 8 de gener, a les 20 h.–C. V.

Dijous, 15 de desembre 

■ Club de Lectura. 
En el marc del club de lectura 
del Centre de Lectura es tractarà 
‘Parlem amb el comissari Manuel 
Ferrol’. 
 
Divendres, 16 de desembre 
■ Pintat la cara al Mercat 
del Carrilet. 
Demà, a partir de les 17 hores, el 
Mercat del Carrilet acollirà l’acti-
vitat infantil Pinta’t la cara al Mer-
cat del Carrilet, a càrrec 
d’ALWAYS MakeUp. 
 
■ Concert de Sopa de Cabra. 
El Fortuny acollirà l’espectacle  
‘Cercles’, a partir de les 21 hores.

AGENDA

Lloc: Bravium Teatre, al 
carrer de la Presó, 14 
Quan: Aquest dissabte 17, a 
les 18.30 hores, i diumenge 
18, a les 12 hores.

‘Cançó de Nadal’
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