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- Per què es va presentar com 
a nou president del Bravium 
Teatre?    
- Els joves de la casa tenien ga-
nes d’involucrar-se amb la jun-
ta però en cap moment es van 
plantejar formar-ne una de no-
va, el que sí que van estudiar 
era una fusió de la junta antiga 
amb les persones joves i va ser 
llavors quan em van proposar 
passar de secretari a president. 
Ho vaig consultar a casa i la me-
va dona em va dir que ara no els 
podia deixar i els joves em van 
animar.  
 
- El nou equip fusiona, doncs, 
la veterania i la joventut?  
- Sí, perquè el Jaume Cisa i jo ja 
hi érem, el Sisco Marca és un 
històric del teatre, l’Antonio 
Florencio és seminou i la Marta 
Bonet, la Lourdes Domènech, 
el Josep Lozano, el Carles Pi-
tarch i la Neus Ceballos s’estre-
nen a la junta. Però m’agradaria 
destacar la gent que s’ha ofert a 
col·laborar en les diferents tas-
ques repartides en comissions 
de treball.  

 
- Les comissions de treball 
són la novetat?  
- Exacte. El Jaume era el Jaume. 
Ell s’ho cuinava, s’ho menjava i 
quan ho tenia embastat ens ho 
comentava i jo això no ho puc 
fer. Per això hem buscat col·la-
boradors i he de dir que ha estat 
molt senzill trobar-los. Les co-
missions de treball són de ves-
tuari, d’atrezzo, d’equip tècnic, 

de venda d’entrades, etc. De 
fet, és molt fàcil presidir una 
entitat així. Fins i tot, ja estem 
organitzant tots un homenatge 
al Jaume Amenós.   

 
- Com serà l’homenatge?  
- Volem fer-ho dins dels actes 
de la Festa Major i el dia 5 de 
juny serà el primer de quatre 
dies d’homenatge. El primer 
d’ells es farà a l’entitat amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Reus. Segur que el teatre es 
quedarà petit i instal·larem una 
pantalla gegant al Pallol perquè 
la gent que estigui fora pugui 
seguir l’acte i al revés. Els altres 
dies seran els dies 25, 26 i 27 de 
juny als jardins de la Casa Rull. 
Tot plegat encara s’està gestant 
i al capdavant hi ha el Lluís Gra-
ells i el Carles Bigorra. He de 
dir que s’ha ofert una pila de 
gent per col·laborar desinteres-
sadament en aquest homenat-
ge amb una llista que sobrepas-

sa les 50 persones. Fins i tot, el 
Josep Baiges ens ha proposat 
pel pròxim Mercat del Merca-
dal fer un capgròs del Jaume 
com a pregoner a través d’una 
subscripció popular d’un euro i 
recordar així la seva figura.  

- Quins objectius es marca?  
- Seguir el llegat del Jaume i 
mantenir l’alt nivell que va 
aconseguir amb una programa-
ció estable de cara al cap de set-
mana i amb tot tipus de disci-
plines diferents. Sense deixar 
de banda les grans actuacions 
com el Mercat del Mercadal al 
juny, les Varietats de Sant Peri-
co, els cursos de teatre i el Reus 
Teatre Musical que va funcio-
nar molt bé. Ara ja estem pro-
gramant per l’octubre i novem-
bre. D’altra banda, iniciarem 
una campanya per captar socis. 
Ara som 250 i ens agradaria ar-
ribar als 300 o 400.  
   
- Li fa por que l’observin amb 
lupa aquests primers mesos?  
- És clar que tinc por. Primer 
perquè el que m’agrada és tre-
ballar sense fer soroll, sempre 

darrere de l’escenari. De fet, no-
més he fet una obra de teatre, 
Terra baixa, i ho vaig  fer perquè 
em vaig deixar enredar pel Jau-
me. Sé que observaran el Bra-
vium amb lupa, els primers me-

sos, però que la gent no pateixi 
perquè no baixarem el nivell.  

 
- Què aporta el Bravium al te-
atre de Reus ?  
- Reus és una ciutat de teatre i 
hi ha molta gent amb ganes de 

trepitjar-ne un però les sales 
que hi ha no són gaire accessi-
bles. Els teatres Bartrina i For-
tuny són cars i jo crec que un 
dels èxits del Bravium és no dir 
que no a ningú. La gent es que-
da parada quan diem que no co-
brem res. Com a molt cobrem 
el taquillatge a mitges. Aquesta 
és la nostra fórmula que ens 
funciona. De diners, no en fem 
però mantenim les despeses. A 
Reus tenim un teatre de nivell 
però a cop de talonari.    

 
- Hi ha algun projecte que li 
faci especial il·lusió?     
- El cicle de teatre infantil del 
novembre vinent. Fa anys que 
no es fa i crec que podrem fer-
ho sis diumenges a les 12 del 
migdia. La idea és poder crear 
l’hàbit d’anar al teatre entre els 
més petits de casa.  

PERFIL | Amb treball perseverant i sense protagonismes. 
Així és com Ferran Figuerola (Reus, 1961), el nou presi-
dent del Bravium Teatre arran de la desaparició del Jau-
me Amenós, afronta el càrrec d’una entitat vital per la cul-
tura reusenca i que vol mantenir el nivell assolit fins ara. 

‘M’agrada treballar sense fer soroll’
ENTREVISTA | Ferran Figuerola  President del Bravium Teatre

❞Sé que ens miraran 
amb lupa, però que 
no pateixin que no 
baixarem el nivell   

Figuerola va ser escollit president per unanimitat dels socis en l’assemblea de divendres passat. FOTO: A.GONZÁLEZ

❞Farem un homenatge 
al Jaume Amenós i 
ens han proposat, fins 
i tot, fer-li un capgròs        

CULTURA ■  A L  PA L A U  B O FA R U L L  F I N S  A L  7  D E  M A R Ç

Mostra sobre arquitectura 

modernista a la provincia

■ El Palau Bofarull de Reus acull 
l’exposició ‘L’arquitectura mo-
dernista al Camp de Tarragona 
i les Terres de l’Ebre’. L’objectiu 
d’aquesta mostra, organitzada 
per la Diputació de Tarragona, 
és despertar la curiositat per un 
tresor patrimonial únic, així 
com posar en valor la figura i 
l’obra dels noms claus de l’ar-
quitectura del modernisme. 
L’exposició s’atura en arquitec-

tes tan destacats com Domè-
nech i Montaner, Antoni Gau-
dí, Cèsar Martinell, Josep Maria 
Jujol o Pere Caselles, i al mateix 
temps en destaca algunes obres 
emblemàtiques: la Casa Navàs 
(Reus), el Mausoleu de Jaume 
I (Tarragona), la Casa de la Fe-
ligresa (Ulldecona) o la Casa 
Brunet (Tortosa). La mostra és 
itinerant i es posa a l’abast dels 
ajuntaments que ho desitgin.

CULTURA ■  L A  M O ST R A  E S  P OT  V E U R E  A  PA RT I R  D E  D E M À  A L  C E N T R E  D E  L E CT U R A

Pau Roig exposa ‘#quotidianitats’, 365 

fotos publicades l’any passat a Instagram

■ El Centre de Lectura de Reus 
inaugura demà l’exposició ‘#quo-
tidianitats (365 publicacions d’Ins-
tagram)’ de Pau Roig. a llarg de 
tot l’any passat, aquest artista i 
dissenyador gràfic ha anat publi-
cant, dia a dia, a Instagram una 
foto acompanyada d’un títol i el 
hastag #quotidianitats. La gran 
majoria de les fotos són de l’au-
tor, tot i així, n’hi ha alguna que 
ha estat cedida per algun altre 

autor. Totes aquests ‘quotidia-
nitats’ han estat likades moltes 
vegades i només tenen una reali-
tat en la virtualitat d’Instagram 
vista mitjançant el telèfon in-
tel·ligent o la tauleta. 

L’autor les ha volgut transpor-
tar a una realitat més física i les 
ha volgut portar totes juntes a 
configurar aquesta exposició, on 
es poden trobar les 365 publica-
cions fetes a Instagram, impre-

ses en unes cartolines i penjades 
a la paret amb els noms i sobre-
noms dels qui han fet like. 

Les imatges van acompanya-
des d’un microrelat que Dani Re-
casens ha publicat a cadascuna 
de les publicacions, amb el so-
brenom de @sebastianryder, un 
comentari en forma de microre-
alt vinculat amb el títol o senzi-
llament amb el que suggereixen 
tots dos plegats.


