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CRISTINA VALLS 

«Un teatre envejat i de referèn-
cia», amb aquestes paraules va 
descriure ahir el batlle de la ciu-
tat, Carles Pellicer, el Teatre Bar-
trina en el marc de la presenta-
ció de la programació de tardor 
que inclou 14 espectacles de dan-
sa, música i funcions de petit for-
mat. Amb tot, la regidora de Cul-
tura, Montserrat Caelles, va re-
sumir els diversos actes que 
començaran a principis d’octu-
bre amb unes apostes «amb pri-
meres espases de la interpreta-
ció». La regidora va aprofitar l’avi-
nentesa per donar xifres de balanç 
pel que fa a l’afluència d’assis-
tents l’any 2016.  

Amb un total de 35 funcions hi 
van assistir 8.555 persones, i quant 
a altres actes paral·lels fetes al 
mateix espai –amb 115 funcions 
en total– hi va haver 24.909 es-
pectadors. En el cas del primer 
semestre  d’aquest 2017, amb un 
total de 20 funcions, hi ha hagut 
5.783 assistents i a altres actes (69 
en total), hi ha hagut 20.752 per-
sones. L’actriu Anna Alarcón se-
rà l’encarregada d’encapçalar la 
nova programació de tardor del Te-

atre Bartrina de Reus. Comença-
rà el dia 1 d’octubre a les 18 hores 
i es lluirà amb l’obra de Sarah Ka-
ne Psicosis de les 4.48. La produc-
ció de The Three Keatons explo-
rarà una regió de la ment que la 
majoria dels éssers desitjaria no 
haver visitat mai, però de la qual 
ningú pot escapar.  

L’actriu Clara Segura tornarà 
als escenaris amb David Selvas, 
Ramon Madaula i Mima Riera amb 
La Treva (Time Stands Still), de 
Donald Margulies. Sota la direc-
ció de Julio Manrique, els intèr-
prets traslladaran el públic assis-
tent cap als Estats Units l’any 
2009, en el marc del conflicte amb 
Iraq. La programació continua el 
7 d’octubre amb Dansa de mort, 
d’August Strindberg. Una peça 
que adapta el director Jordi Casa-
novas i en la qual es podrà veure 
Lluís Soler, Mercè Arànega i Car-
les Martínez. Escenificaran un 
matrimoni entre una actriu me-
diocre i un militar oblidat.  

A la programació també hi hau-
rà molta música. Hi ha l’estrena 
del disc Equilibri del grup català 
Blaumut el 18 de novembre (21 h) 
i la funció Reus canta amb Pau Ri-
ba, una iniciativa en la qual col·la-
bora el mateix Pau Riba amb veu 
i guitarra juntament amb Fito-
Luri, Albert Basora, Gina Llaura-
dó, Joel Reyes, El Toubab, Paul 
Transistor, Ariel Santamaria i 
Marta Garcia. «Va sorgir com a 
una iniciativa de diferents can-
tautors i serà un espai on podrem 
fer un tribut a Riba, però també gau-
dir de la confluència de diverses 

formes de fer», va detallar el can-
tant reusenc Fito Luri. La inicia-
tiva s’inclou en els espectacles 
del Festival Accénts que es faran 
al Bartrina. «Tot i que ja ho deta-
llarem més endavant, els actes 
que es faran al Bartrina amb el se-
gell del Festival Accénts, serà el de 
Pep Gimeno ‘Botifarra’ el 28 d’oc-
tubre (21 h), el de Belda & Sanjo-
sex el 29 d’octubre (16 h) i el de 
Guillem Anguera i Amics el 5 de no-
vembre (19 h)», va dir Isaac Al-
besa. L’artista de l’acordió diatò-

nic, Guillem Anguera, també pre-
sent, va detallar que «el número 
musical serà únic i creat especi-
alment per a l’ocasió. Pretenem 
reforçar l’acordió com a element 
central i tradicional català amb 
una barreja d’estils». El 26 de de-
sembre (19 h) es representarà El 
Poema de Nadal de Josep Maria 
de Sagarra, també realitzat al Bra-
vium Teatre. Les entrades sorti-
ran a la venda el 12 de setembre. 
Més informació pel que fa als abo-
naments al web del Bartrina.

TEATRE ■  E N T R A D E S  E N  V E N DA  A  PA RT I R  D E L  1 2  D E  S E T E M B R E

Clara Segura, 

Lluís Soler i 

Blaumut obren la 

tardor al Bartrina

Amb 14 espectacles 
de dansa, música i 
funcions de petit 
format, el teatre 
pretèn acollir totes 
les franges de públic

Anna Alarcón serà qui obri la programació de tardor al Teatre Bartrina a l’octubre. FOTO: CEDIDA

Clara Segura tornarà a Reus per encarnar una de les protagonistes de ‘La 
Treva’, de Donald Margulies. FOTO: CEDIDA

E LS  AC T E S  

Diumenge 1 d’octubre 
■ ‘Psicosis de les 4.48’, de 
Sara Kane. A les 18 hores per 
un preu de 12 euros.  
 
Dissabte 7 d’octubre 
■ ‘La Treva’ (Time Stands 
Still), de Donald Margu-
lies. A les 21 hores per un 
preu de 20, 15 i 12 euros. 
 
Dissabte 14 d’octubre 
■ ‘Dansa de la mort’, d’Au-
gust Strindberg. A les 21 ho-
res per un preu de 20, 15 i 12 
euros.  
 
Diumenge 15 d’octubre 
■ ‘Reus canta amb Pau Ri-
ba’, en el marc del Festival 
Accénts. A les 19 hores per 
un preu de 12 l’anticipada i 15 
euros a taquilla. 
 
Del 18 al 21 d’octubre 
■ COS 2017 (XX Festival In-
ternacional Moviment i 
Teatre Gestual).  
 
Diumenge 22 d’octubre 
■ Shy Blue, de la Cia. Elías 
Aguirre. A les 18 hores.

Llévate el carro o una tarjeta regalo del mismo valor que el carro para gastar
en los artículos que quieras

Recorta y lleva el boleto al centro comercial Carrefour  Reus o Tarragona, hasta el 15 de julio
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Nombre y apellidos:

Dirección:

Población:

Teléfono/móvil:

E-mail:

Núm. tarjeta (en caso de tenerla):

8 carros
semanales

valorados en 

120 € 
cada uno

o tarjeta regalo con
el mismo importe

Llévate con el Diari de Tarragona32 carros de la compra
¡GRATIS!

Más información llamando
al 977 299 720 o en la web

www.diaridetarragona.com

Colabora:
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Doy explícitamente mi consentimiento para el tratamiento de mis datos 
por parte del Diari de Tarragona para el ofrecimiento de productos y/o 
servicios que puedan ser de mi interés.

Firma del 
participante:

PROTECCIÓ DE DADES
D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) 15/1999, li comuniquem que les dades personals 
proporcionades són confidencials i formen part dels fitxers de titularitat de PROMOTORA MEDITERRÁNEA DE INFORMACIONES Y 
COMUNICACIONES, S.A. (PROMICSA), amb la finalitat de gestionar de forma adequada la promoció. Tanmateix aquestes dades no seran 
distribuïdes a tercers, excepte les cessions legalment permeses.
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del DNI 
a la següent adreça: 
C/ Domènech Guansé, 2 - 43005 TARRAGONA o bé enviant-ho per correu electrònic a administracio@diaridetarragona.com.
Si en 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades i que vostè es compromet a 
notificar-nos qualsevol variació, i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi i efecte de poder fidelitzar la relació entre ambdues parts.

Los ganadores se 
publicarán el martes 
18 de julio en el 
Diari de Tarragona


