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Un tastet dels 
espectacles de la nova 
temporada a Valls 

Els Teatres de Valls van anunciar 
ahir al vespre la programació 
d’espectacles per als pròxims 
mesos, amb actuacions breus 
d’alguns dels noms que setmanes 
després oferiran els seus 
espectacles sencers a Valls. La 
gala la va conduir l’actriu vallenca 
Violant Llopis i la DO Tarragona i va 
oferir una degustació de vi un cop 
va finalitzar l’acte. En l’apartat 
musical del cartell anunciat, 
destaca el concert que el cantautor 
de Solsona Roger Mas, 
acompanyat del seu nou trio, 
interpretarà el 17 de març al 
Principal en el qual presentarà el 
nou disc Parnàs. També s’estrenarà 
a Tarragona el concert de la 
cantautora Maria Rodés amb el seu 
nou disc ‘Eclíptica’. –A. TUDÓ 
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Pablo Derqui protagonizará la obra ‘Calígula’, que tendrá lugar 
mañana en el Fortuny de Reus.  FOTO: CEDIDA. 

CRISTINA VALLS 
REUS 

El actor Pablo Derqui 
protagoniza este drama de 
Albert Camús basado en el 
emperador romano   

El Teatre Fortuny de Reus acoge-
rá mañana (21 horas) la repre-
sentación de la obra de Albert 
Camus Calígula, una coproduc-
ción del Teatre Romea, el Festival 
Internacional de Teatro Clásico 
de Mérida y el Grec 2017 Festival 
de Barcelona. Estará liderada por 
el director Mario Gas y la prota-
gonizará el actor Pablo Derqui. 
Borja Espinosa, Mónica López, 

Bernat Quintana, David Vert, Pep 
Ferrer, Pep Molina, Anabel More-
no y Ricardo Moya completarán 
el equipo de reparto. El espectá-
culo inmortalizará temas tan re-
currentes como el absurdo exis-
tencial, el sufrimiento y la lógica 
del poder. El drama, basado en el 
emperador romano, pretende 
describir el momento en el que 
este topa con el sin sentido de la 
vida tras de la muerte de su her-
mana –también amante– y some-
te a sus súbditos a crueles de-
mostraciones. La obra dura una 
hora y 55 minutos.  

Las entradas se podrán com-
prar a un precio de 30, 20 y 10 
euros según la localización en el 
teatro.

Calígula llega 
mañana a Reus
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MARINA PALLÁS 
TORTOSA 

Amb l’acrònim E.V.A. es coneix 
l’escala visual analògica del dolor, 
una línia dividida en deu punts 
que serveix per mesurar el grau 
de dolor que experimenta un sub-
jecte determinat. Però també és la 
destacada obra de T de Teatre i 
dirigida per Julio Manrique amb 
la qual arrenca la nova tempora-
da (gener-juny 2018) del Teatre 
Auditori Felip Pedrell de Tortosa. 

T de Teatre celebra els 25 anys 
dalt dels escenaris amb E.V.A. 
(demà, divendres, a les 22 hores, 

a la sala gran del Felip Pedrell), 
una comèdia dramàtica dirigida 
per Julio Manrique on s’aborden 
temes com la maternitat, el sexe, 
les crisis vitals, tot plegat envoltat 
pel dolor com a nexe d’unió.  

La narració gira entorn de qua-
tre històries creuades de quatre 
excompanyes d’escola que faran 
reflexionar l’espectador sobre el 
dolor, la seua poètica i les seues 
formes. 

Amb aquesta proposta s’arren-
carà la nova temporada del Felip 
Pedrell, que contindrà com és ha-
bitual una proposta on es combi-
na teatre, dansa, circ i obres per 

als més petits. Així, també Jordi 
Casanovas portarà la producció 
del Teatre Romea de Ramon Ma-
daula Adossats (el divendres 20 
d’abril, 22 hores), un espectacle 
que es produeix en una sola jor-
nada en què tres generacions 
d’una mateixa família fan una ce-
lebració que no oblidaran.  

El divendres 11 de maig (22 ho-
res), arribaran Les noies de Moss-
bank road, una història d’Amelia 
Bullmore, dirigida per Sílvia 
Munt, que parla de l’amistat sor-
gida en un espai de llibertat com 
és un pis d’estudiants. Aquesta 
obra també ha sigut molt ben re-
buda per la crítica del país.  

Atent al que es respira a les 
principals sales de Catalunya, el 
Felip Pedrell acollirà enguany, 
com a novetat, obres de teatre en 
petit format, unes iniciatives, so-
vint amb més càrrega reflexiva o 
social, que cada cop s’estan 
deixant veure més. A Tortosa tin-
dran lloc els dissabtes, a les 20 
hores, com per exemple una ac-
tuació de la pallassa Pepa Plana 
(el 10 de febrer). 

Aquest mes de gener també 
s’han estrenat els nous abona-
ments de l’auditori, per gaudir de 
packs de 10 espectacles, 5 o 3 
(més informació a teatreauditori-
tortosa.cat).

La poètica del dolor en una 
obra d’històries entrecreuades

Comèdia dramàtica

La nova temporada del Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa 
arrenca demà amb ‘E.V.A.’, de T de Teatre i dirigida per Julio Manrique

Imatge promocional de l’obra ‘E.V.A’, que arriba a Tortosa. DAVID RUANO


