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El Consorci del Teatre Bartrina 
de Reus obre aquest dissabte, a 
les 20 hores, la temporada del 
seu 20è aniversari amb el mun-
tatge Rhümia, de Rhum & Cia., 
espectacle per a tots els públics 
guardonat amb el Premi Zirkò-
lika 2016 al Millor Espectacle 
de Circ i que tot just acaba de fer 
estada al Teatre Lliure de Grà-

cia de Barcelona. Aquest és el 
primer d’un extens ventall d’es-
pectacles de primer nivell que es 
podran veure la nova temporada 
al Teatre Bartrina, que dedica un 
cicle especíic a commemorar el 
vintè aniversari de la reobertura 
d’aquest històric espai escènic 
vinculat al Centre de Lectura de 
Reus. Rhümia és un espectacle 
apte per a tots els públics que 

constitueix un cant a l’espe-
rança a partir de la història dels 
Rhum & Cia., els quals acullen 
a casa seva un clown i luthier, 
Mauro Paganini, que aporta el 
seu univers màgic amb cançons 
i músiques d’arreu del món, ple-
nes d’emocions i tendresa. Un 
espectacle que defensa la ne-
cessitat de riure i fer riure com a 
arma poderosa de felicitat.

El Bartrina obre la programació de 
l’aniversari amb l’espectacle ‘Rhümia’

CULTURA 

Rhum&Cia presenten una proposta que defensa la necessitat de riure 

CEDIDA

Fragment de l’espectacle ‘Rhümia’. 

Activació del Pla 
de Protecció Civil 
Municipal per la 
onada de fred 

L’Ajuntament de Reus ha ac-
tivat la fase d’Alerta del Pla de 
Protecció Municipal davant es 
previsions meteorològiques 
relacionades amb la onada 
de fred. La fase comporta la 
localització dels membres del 
Comitè d’Emergències per tal 
que, en cas que es consideri 
necessari, reunir-los i poder 
prendre decisions relaciona-
des amb una possible activa-
ció en fase d’emergència del 
pla. L’Ajuntament manté acti-
vat el dispositiu de prevenció 
i d’intervenció del Pla Neucat 
a Reus, davant l’arribada de 
l’onada de fred prevista. El dis-
positiu compta amb la impli-
cació de la Guàrdia Urbana, les 
regidories de Benestar Social i 
de Via Pública i el servei mu-
nicipal d’Emergències i altres 
serveis municipals. Redacció 

‘L’amor fora de mapa’ 
es podrà veure aquest 
dissabte a la nit a
la sala Santa Llúcia 

La sala Santa Llúcia acull 
aquest dissabte a les 22 hores 
l’espectacle L’amor fora de 
mapa. Portat als escenaris per 
a mostrar al públic la força 
dels mots i les músiques que 
habiten els seus treballs ho-
mònims, a la representació, 
Mireia Vives, Borja Penalba i 
el polifacètic músic Lluís Car-
tes interpreten les cançons 
basades en els poemes que 
apareixen a la novel·la, mentre 
Roc Casagran recita, llegeix i 
dramatitza fragments del seu 
llibre i altres textos inèdits. 
Amb una acurada posada en 
escena, els autors i intèrprets 
creen una atmosfera única per 
a aquest recorregut musical, 
literari i vital. L’entrada per 
aquest espectacle és de 8 euros 
anticipada i 10 euros si es com-
pra en taquilla. Redacció 

Un reusenc es casa a 
primera vista en un 
‘reality’ de televisió 

Jaume Martí té 53 anys, és de 
Reus i és un dels concursants 
de la tercera edició del reality 
d’Antena 3  Casados a Primera 
Vista. Aquest reusenc, que a 
més de comercial farmacèutic 
també és personal shopper, ha 
decidit llançar-se a la piscina 
per trobar l’amor. El concur-
sant es presenta tot airmant 
que li diuen «el Julio Iglesias 
de Tarragona». L’espai uneix 
dues persones en matrimoni 
sense conèixer-se prèviament. 

Mónica Pérez

Els prop de 300 socis del Bravium 
Teatre votaran, en assemblea ge-
neral el 27 de gener, una propos-
ta d’augment de les quotes que, 
en cas d’aprovar-se, resultaria la 
primera que l’entitat aplica «en 
aquests darrers vint anys. L’últi-
ma vegada, eren pessetes». L’in-
crement plantejat, que és mínim, 
de només 10 euros i signiicaria 
passar de pagar-ne 30 a 40, ser-
viria per guanyar recursos desti-
nats «despeses de manteniment 
del teatre, calefacció, electricitat 
o telèfon». De fet, apunta el pre-
sident del Bravium, Ferran Figue-
rola, la iniciativa hauria d’haver-
se votat en l’assemblea del 2016,  
però, per un defecte de forma, va 
caure de l’ordre del dia, que ara sí 

que l’ha inclòs. 
«Seguim endavant i batallant 

per la cultura», explica Figuerola, 
al capdavant d’una de les associ-
acions amb millor salut del seu 
àmbit a nivell local i que «fa anys 
que funcionem amb la mateixa 
dinàmica: tenim les portes ober-
tes a qualsevol iniciativa cultural 
i no anem a buscar beneici eco-
nòmic, és sense ànim de lucre i 
només per a que ens quedin qua-
tre centimets per cobrir el que es 
gasta». 

Més demanda i més joves
«No fem cap inversió important 
i, si queda algun beneici, el re-
invertim en les instal·lacions», 
afegeix, sobre el capítol econò-
mic que es donarà a conèixer 

en detall directament als socis 
durant l’assemblea. Precisament 
el Bravium va viure, fa pocs me-
sos, un rentat de cara que in-
cloïa la «renovació total de les 
butaques –224 de cedides per 
l’Ajuntament, de l’antic auditori 
de la Fira–, la pintura de la sala 
de teatre i l’escenari, el canvi de 
cortinatge, la instal·lació d’una 
nova escala cap a l’escenari i el 
repintat del vestíbul». Amb tot, 
«no es fa complicat seguir, tenim 
molta demanda i un escenari on 
gairebé cada dia hi ha algú», afe-
geix el president del Bravium que 
celebra bones notícies pel que fa 
als socis. I és que, darrerament, 
«hem notat un augment de socis 
joves atrets per cursos de teatre i 
tallers i això ens fa contents». 

TEATRE

El Bravium sospesa per primer 
cop en 20 anys pujar les quotes
Els socis debatran en assemblea l’increment, «mínim», per cobrir despeses
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Una imatge d’un espectacle de Nadal a l’interior del Bravium. 

La calidesa de Fito Luri s’encomana 
en el seu sisè treball discogràfic

MÚSICA

‘Planetes càlids’ inclou una dotzena de temes i multitud de col·laboracions

Redacció

Fito Luri no és un nouvingut al 
món de la música. De fet, en Fito 
porta tota la vida fent el mateix. 
Bé, potser no tota la vida, però 
l’any vinent celebrarà els trenta 
anys dalt l’escenari: cantant, to-
cant instruments diversos, por-
tant endavant els seus projectes 
creatius o creant per a d’altres. 
Ahir, i amb el Museu del Vermut 
com a decorat, el músic reusenc 
presentava el seu sisè treball dis-
cogràic, sota el títol Planetes cà-
lids. Un àlbum, aquest, que està 
fet, igual com tots els anteriors, 
amb «amor i dedicació». Tant el 
propi Fito com tots els amics i els 
companys que l’han ajudat a do-
nar-li forma. 

Planetes càlids (Kasba Music, 

2017) reuneix onze noves can-
çons en la seva versió física que 
es converteixen en dotze a l’edi-
ció digital, doncs s’hi afegeix 
una nova versió d’un dels seus 
clàssics: Lluny.  Surt a la venda el 
3 de febrer. Els temes parlen mu-
sicalment de la senzillesa i la ca-
lidesa, obsequien qui els escolta 
amb ambients suaus, matisos 
enriquidors i musicalitats exqui-
sides. La cançó té un valor com 
a tal, en singular, com a petita 
però sincera obra creativa. 

Amb el porter Pedro Henriques
La frase «obre la porta que hi 
passi tothom» és al primera que 
diu Fito quan el disc sona i, a 
l’hora d’acomiadar-se, el músic 
ho fa amb un «que aquesta nit 

no acabi mai». I pel mig? Pel mig 
col·laboracions com la del porter 
del Reus Deportiu Pedro Henri-
ques, que toca la guitarra portu-
guesa a Copes de vi. O la veu de la 
locutora de ràdio Montse Llussà, 
que s’escolta a Trobarem. O la 
de Guillem Anguera, mestre de 
l’acordió diatònic, que acompa-
nya la veu de Fito a Habitació 21. 
Col·laboracions, pinzellades que 
enriqueixen una obra prou rica, 
des de les il·lustracions de la por-
tada i que envolten les lletres al 
llibret, obra de Maria Josep Gui-
novart, ins el treball, musical-
ment selecte, de Ramon Ubasart 
(guitarres i veu), David Melgar 
(teclats i veus), Albert Domingo 
(baix), Jordi Salvadó (bateria i 
percussions) i Xavier Pié (saxo).  El músic Fito Luri, en un tast del nou disc, ahir. 

OLÍVIA MOLET


