
PROGRAMACIÓ 

 

Something’s Coming - un tribut a Sondheim 
Joan Vázquez 
 
Divendres 11 de desembre, 22 h, Bravium Teatre. 
(Durada: 85 min) 
 

 
 
En aquest concert, Joan Vázquez, actor de musicals com Hair, Mamma 
Mia!, Flor de Nit, Bagdad Café, Merrily We Roll Along o Rent, 
s’acompanya a ell mateix al piano interpretant alguns dels temes més 
emblemàtics del compositor Stephen Sondheim, guanyador de l’Oscar i 
autor de musicals com Company, Sweeney Todd, A Little Night Music, 
Sunday in the Park with George, Merrily We Roll Along, Follies o Into the 
Woods, i de les lletres de West Side Story o Gypsy. 
 
 
 
(+34) 639 349 039 
joanvazques@gmail.com 



Una Ronda. 
Cia. Memory 
 
Dissabte 12 de desembre  
18.30 – Bravium Teatre 
(Durada: 75 min) 
 
La Cia Memory es reactiva 
amb La Ronda d’Arthur 
Schnitzler amb cançons de 
Cole Porter. Una comèdia 
formada per deu peces d’un sol 
acte,cadascuna protagonitzada 
per una parella d’actors, de 
manera que un dels integrants 
de la parella es repeteix en 
dues escenes successives en 
una ronda que acaba amb el 
mateix personatge que ha 
començat. Una comèdia que 
permet introduir cançons i 
coreografies d’una manera 
gairebé natural. 
 
Pel que fa als arranjaments 
musicals, la voluntat és 
desvincular el material de la 
sonoritat que aquest va adquirir 
en el seu moment de creació. 

 
 
 
REPARTIMENT 
Noia Ainhoa de Cabo 
Mariner Rubén Yuste 
Minyona Laura Bosch 
Estudiant Oier Madariaga 
Jove casada Laura 
Manchón/Lucía Torres 
Jove casat Rubén Yuste 
Noieta Maria Busquets 
Artista Raquel López 
Actriu Úrsula Garrido 
Aristòcrata Oier Madariaga 
Pianista Gerard Alonso / Albert 
Garcia

 
 
FITXA ARTÍSTICA 
Dramatúrgia i direcció Josep 
Costa 
Direcció musical i arranjaments 
Gerard Alonso 
Coreografia Bealia Guerra 
Coreografia de claqué Maria 
Busquets 
Vocal coach Marc Vilavella 
 
CONTACTE:  
Àfrica Estríngana 696 848 651 
africa@escolamemory.cat 



La Carmeta del  Paral· lel  
Psicalíptiques Produccions 
 
Diumenge 13 de desembre , 18.30 h - Bravium Teatre 
(Durada: 70 min) 
 

La Carmeta del Paral·lel és 
un relat personal dins d’una 
història col·lectiva. Parlem 
de la història de l’Avinguda 
del Paral·lel de Barcelona al 
llarg del segle XX, però 
també d’una història 
particular, la d’una dona 
nascuda als inicis del segle 
XX, que és testimoni de 
l’eclosió i el declivi de 
l’avinguda barcelonina. Són 
dues històries paral·leles, la 
de la dona i la del carrer, les 
dues sorprenents i tendres, 
farcides amb el gust 
agredolç propi de la vida 
quotidiana. 

 
La Carmeta va néixer a un lloc excepcional en una època excepcional: el 
Paral·lel del 1909. En aquest context, s'enamorà dels cuplets i les varietats, i 
elaborà un desig que la va acompanyar tota la vida, a voltes divertit i a voltes 
cruel. Un desig que li va permetre no deixar de somiar mai. 
 
 
 
DRAMATÚRGIA 
Sílvia Cortés 
 
DIRECCIÓ 
Montse Butjosa 
Sílvia Cortés 
 
REPARTIMENT 
Alba Aluja Carmeta 
David Anguera 
Piano, Pare, Avi, Sisquet, Alady, 
Ramper 

Clara Cortés 
Cantant, Mare, Tieta, Àvia, Fina 
 
COREOGRAFIES 
Lluís Garrido 
 
ADAPTACIÓ MUSICAL 
David Anguera 
Psicalíptiques Produccions 
 
CONTACTE:  
Alba Aluja 646870175 

!



QUI HO ORGANITZA? !
!

Bravium Teatre 

Els orígens del Bravium, com entitat cultural dedicada principalment al teatre, 
se situen a finals del segle XIX, en les representacions teatrals que els 
diumenges a la tarda es feien als locals del Centre Catòlic. 
El Bravium forma part de la història de teatre d’aficionats a Reus, una història 
que arriba als nostres dies conformant una panoràmica local no professional, 
de la qual poques ciutats gaudeixen. En aquest context el Bravium representa 
el paradigma de la tradició del teatre d’aficionats a Reus. 
El Teatre Bravium es va construir l’any 1906, i 90 anys més tard es 
remodelava per continuar acollint noves propostes artístiques. Té una 
capacitat per a 250 persones i en aquests moments és el centre de reunió de 
diferents entitats que donen vida a aquest equipament.  
 
 

 
 



Les Artistes Locals 

Les Artistes locals son l’ Alba Aluja, Irene Benavent i Georgina Llauradó 
La companyia neix oficialment al Març de 2006, concretament el Dia 27 de 
Març, Dia Mundial del Teatre, deu anys després d’haver-se conegut al 
Bravium Teatre de Reus. 
El primer que fan és muntar Cold Cream amb l’ajuda de l’amic Guillem Albà, 
un petit espectacle de 20 min. que tindran el plaer de representar en el Cafè 
del Trapezi’06 organitzat per Perejil’s Sounds. 
Participen també durant dos anys a la Festa del Renaixement de Tortosa, 
fent teatre de carrer, amb els seus personatges Nuri i Lourdes. 
No és fins més d’un any després, que decideixen muntar “¡Porque yo lo 
valgo!”, la història de la Nuri i la Lourdes, dues dones de fer feines que 
expliquen la història 
de la seva amistat en 
un escenari. 
Després d’això, tot i 
que cada estiu 
organitzen els seus 
tallers a Reus, cada 
una té l’oportunitat 
de desenvolupar les 
seves trajectòries 
professionals per 
separat. 
I no és fins 4 anys 
més tard que no 
enceten un nou cicle 
a dins de la 
trajectòria de les 
seves carreres 
professionals. 
Al setembre 2012 
tornen amb força. 
Després d’un nou 
taller d’estiu, decideixen embrancar-se en un nou projecte: “Tots els dilluns 

del món”. Uns tallers de teatre que aquest cop faran a l’hivern, per a joves i 
adults al Bravium Teatre de Reus, i que ara mateix es el quart hivern que 
funcionen amb gran èxit i llista d’espera. 
A banda de disfrutar i veure créixer i evolucionar als alumnes dels seus 
tallers, durant aquests tres anys, Les Artistes Locals , actrius i docents i 
agitadores culturals, han encetat dos festivals, tots dos pioners en les seves 
modalitats: 
- Quarts de Teatre - Festival trimestral de Microteatre en col.laboració amb 
Perejil’s Sounds. 
- RTM Festival (Reus Teatre Musical) – 1r Festival de Teatre Musical de 
Petit Format 

Actualment, acaben d’estrenar la peça Sandàlies d’Elena Serra Corberó I 
direcció de Manuel Barroso, Benjamín Miguel I David Pintó. 



The Marshmallow Girls 

The Marshmallow Girls és una formació femenina integrada per Bealia 
Guerra, Laia Piró I Georgina Llauradó, totes tres actrius de teatre musical. 

La companyia treballa partint de les inquietuds musicals de les intèrprets. El 
trio musical es permet exlorar aquells compositors I autors que formen part 
del seu bagatge personal I artístic. 

Abarquen diversos gèneres I estils musicals, d’aquesta manera  cada 
espectacle acosta els espectadors a descobrir un personatge musical 
diferent. 

Ja porten tres espectacles de creació pròpia: 

-What did you expect from Mr Spector, llibret de Pau Escribano I direcció 
musical de Joan Millà. Amb la col.laboració de Gala Cortés. Teatre Almeria 
de Bracelona. 

-I Got Gershwin, amb la direcció escènica de Victor Àlavro I la direcció 
musical de Xavier Torras. Teatre Almeria de Barcelona I disn el cicle 
Espectapes del restaurant El Principal de l’Eixample. 

-Christmas Rock, espectacle tribut al disc “A chritmas gift for you from Phil 
Spector”. Amb direcció musical de Clara Peya I la banda de músics “The 
Frosties” creada per a l’ocasió I liderada per Alfonso Casado (teclat), Miquel 
Bernis (baix), Nuno Monteiro I Claudi Herreros (guitarra elèctrica). 

 

 

 



PATROCINADORS  
 

Signo 

Pastisseria Mare Molas 

Ajuntament de Reus Cultura 

 

COL.LABORADORS 

 

Equip humà del Bravium Teatre 

Pilée 

Terra de Còmic 

!

EQUIP DE L’RTM 
!

Georgina Llauradó – Direcció de l’RTM 

Ferran Figuerola – President del Bravium Teatre i direcció de l’RTM 

Irene Benavent – Premsa i comunicació 

Alba Aluja i Claudia Sáez–  Caps de Producció 

Laia Piró – Producció 

Lourdes Domènech – Imatge 

Antonio Florencio – Tècnic 

Carles Pitarch – Responsable de Cinema 

 

OFICINA DE L’RTM  
 

Bravium Teatre 

C/de la Presó 13 

43201 REUS 

 



INFORMACIÓ i RESERVES: 

info@braviumteatre.com 

 

 

PUNTS DE VENDA 

 

Bravium Teatre C/de la Presó , 13 

Terra de Còmic C/ Santa Anna 19 bis 

Pastisseria Mare Molas C/ de la Mare Molas 11-13 

 


