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- AGENDA  FEBRER 2018 - 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TEATRE 
DISSABTE 3 DE FEBRER, a les 20:30 hores 

 
 
 

DRAMA QUEENS PRESENTA 
 

“CABARET DISTÒPIC” de Sílvia Navarro 
 
Cabaret Distòpic neix de la necessitat de crear un espectacle on 
es combinin una saxofonista i una actriu i que no fos un musical. 
Volíem crear un espectacle on els rols es difuminessin tot creant 
un peça teatral de reivindicació femenina amb molt d’humor i a la vegada riure’ns de nosaltres 
mateixes. 
 
Què tenen en comú Diotima de Mantinea, Anna Bolena, Edda Mussolini i una dona a punt de parir als lavabos d’una 
discoteca? Doncs que totes elles, en algun moment s’ hauran sentit apartades, maltractades, insultades, 
menystingudes o ignorades per un home. Però no ens posem tristos, encara. En aquest particular Cabaret sobre la 
Història de les dones i la Humanitat, entre stripteases invertits i números màgia no hi ha lloc per la rancúnia i el 
retret, hi ha lloc per l’humor, la reflexió i tal vegada un futur una mica més lluminós que el passat. Acompanyarem a 
Hammer i la seva diligent assistent al llarg d’aquest viatge històric ( i també una mica personal) en un Cabaret 
organitzat amb més bones intencions que no pas mitjans. I és que al capdavall, dona-li a l’home (o a una dona) una 
pedra (o l’oportunitat de canviar quelcom) i probablement aconseguirà trobar la manera d’acabar fotent-se de cap, 
caient una i altra vegada en els mateixos errors. Cagant-la, en definitiva. 
Anem acabant, que a les vuit hem de tornar el vestuari que ens cobren per hores. Passin i vegin. 
 
PREUS ENTRADES: 9 EUROS NO SOCIS – 7 EUROS SOCIS 
 
 
 

 
 
 

HOMENATGE A PETE SEEGER 
DIJOUS 8 DE FEBRER, a les 19:00 hores 

  
 
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ SOBRE PETE SEEGER. 
HOMENTAGE AL PARE DE LA MÚSICA POPULAR 
 
El poder transformador de la cançó 
 
És l’exposició, que recull la trajectòria de Pete Seeger 
(03.05.1919 – 27.01.2014), presenta la seva biografia, les 
idees i la seva personalitat. Respecte a la música, la faceta de 
compositor, les influències i el seu paper de divulgador. En l’àmbit del compromís es destaca el treball amb els 
infants, els drets civils, el pacifisme, ecologia i sindicalisme, i altres aspectes d’aquest personatge tan polifacètic. 
També recull el seu pas per Catalunya en diverses ocasions i actuacions. 
 
L’exposició és una iniciativa de l’Associació Cultural “Amics de Pete Seeger”, que es presenta amb aquesta mostra a 
la societat amb la finalitat de rescatar la figura del personatge, divulgar la vigència i universalitat dels seus valors 
humans i les cançons, amb el seu poder transformador. 
 
ENTRADA LLIURE DEL 8 AL 12 DE FEBRER 
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CARNAVAL 2018 
DEL 8 AL 14 DE FEBRER 

 
 
 
 
 
 
 

Les colles que integren la FRAC ja han escollit la nova imatge d’aquesta edició del 
Carnaval de Reus. Es tracta d’una reivindicativa proposta relacionada amb el moment 
polític que viu el país i inspirada en una de les pancartes que més fortuna han fet en les 
manifestacions independentistes vinculades amb l’1-O. Es tracta del cartell on es pot 
veure el rostre d’una persona amb una franja vermella tapant-li la boca i que, 
generalment, se l’ha relacionat amb la llibertat d’expressió o amb la frase SOS 
Democràcia. 
 
Tots els actes es poden consultar a: www.frac.cat 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ASSEMBLEA 
DIMECRES,  14 DE FEBRER, les 21:00 hores 

 
 
 
 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS I SÒCIES 
 

 
 

D’acord amb el que estableix l’article 13è dels actuals estatuts de Bravium Artístic i Cultural de Reus, la Junta 
directiva en reunió celebrada el dia 20 de desembre de 2017. 
 

ACORDA: 
 
 
 

1r. Convocar l’Assemblea general ordinària el dia 14 de febrer de 2018 a les 21:00 hores en única convocatòria. 
2n. ORDRE DEL DIA : 
A/ Lectura i aprovació si s’escau de l’acta de l’Assemblea anterior (2015) 
B/ Lectura i aprovació si s’escau de la memòria de la gestió de la Junta directiva (2016) 
C/ Lectura i aprovació si s’escau, de l’estat de comptes, balanç de la temporada finalitzada (2017) i Pressupost de 
l’actual exercici. 
D/ Lectura i debat de l’informe del President 
E/ Propostes, iniciatives dels Socis/es. 
F/ Precs i preguntes. 
 
 
 

 

Lourdes Domènech González.- Secretaria 

 
 
 

TALLERS PARTICIPATIUS – CINE FÒRUM 
SESSIONS DE TREBALL - PETE SEEGER AL BAR 

 
 

Els tallers són gratuïts, amb el patrocini de l’Associació Amics 
Pete Seeger i Bravium Teatre 
 
15, dijous, a les 21.00 Sessió Cine Fòrum amb debat obert al 
finalitzar “The Power of Song”, el documental biogràfic sobre 
Pete Seeger 
 
16, divendres, de 20.00 a 23.00 Cantem amb Pete Seeger: La història continua... 
Arturo Gaya (veu), Sergi Trenzano (guitarra i guitarrons), Cati Plana (acordió diatònic i Kike Pellicer 
(contrabaix) 
 
17, dissabte, de 10.00 a 13.30 Les cançons de Pete Seeger a la Catalunya del segle XX 
Noè Rivas, Lluis Mª Panyella i Àngel Daban – Components d’“Els 5 dits d’una mà”) 
 
de 16.00 a 19.00 Els instruments de Pete Seeger. 
(Ton Dalmau, banjo i Artur Nadal, guitarres de 6 i 12 cordes) 
 
18, diumenge de 10.00 a 13.30 Les cançons de Pete Seeger a la Catalunya del segle XXI 
Els Seegers (Agust Garcia i Rahmon Roma) 
 
AFORAMENT LIMITAT A 35 ASSISTENTS 
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CONCERT HOMENATGE A PETE SEEGER 
DISSABTE 17 DE FEBRER, a les 21:00 hores 

 

 

TREN SEEGER. 
LES CANÇONS DE PETE SEEGER 
EN UN MÓN SENSE PETE 
SEEGER 
 

Al gener de 2014 va morir Pete Seeger: el pare de la música popular. Ens deixa 
orfes a tots els que tenim aquella esperança que amb la música pots posar el teu 
granet d’arena per millorar la societat. Immersos en una crisi de valors com mai 
havíem viscut en les darreres generacions; on ser comunista, anarquista o 
creure en una utopia sembla fora de lloc… a al guns els  quedava la il·lusió que 
a l’altra part de l’Atlàntic, a la ribera del riu Hudson, un vell cantant, amb un 

banjo penjat del coll on es podia llegir “aquesta màquina derrota l’odi i l’obliga a rendir-se”, encara somniava en 
tindre un martell o en una revolta de les flors en què acabaríem vencent si hi anàvem tots junts. 
Un d’aquests il·lusionats és Arturo Gaya, que juntament amb Cati Plana, Sergi Trenzano i Kike Pellicer, han ideat un 
espectacle per recordar al pare de la música popular arranjant els seus temes i presentant-los al Bravium teatre. Un 
concert per recordar i rememorar.  
 
Arturo Gaya: veu - Cati Plana: acordió diatònic - Sergi Trenzano: guitarra - Kike Pellicer: baix acústic 
 
PREUS ENTRADES: 10 EUROS NO SOCIS – 8 EUROS SOCIS 
 

 
-  

 
 

TEATRE 
DISSABTE 24 DE FEBRER, a les 21:00 hores 

 
 
 
 

COMPANYIA LA 4ª PARET 
“7 AÑOS” de José Cabeza y Julia Fontana 

 
L’ESPECTACLE 
7 años és l’adaptació al teatre, i 
per a un grup, majoritàriament, de dones; de la primera pel·lícula que ha rodat 
Netflix a Espanya, i que va ser dirigida per Roger Gual. 
Si hi ha un conflicte que tenim interioritzat al nostre país, aquest és la corrupció: 
des de pagar factures sense IVA a lucrar-se amb tres per cents, passant per 
l’evasió fiscal. Vivim en un entorn en el que regna la pirateria, com els quatre 

protagonistes d’aquesta història, que justifiquen els seus actes delictius amb discursos de injustícia. Us sona? 
  
L’ARGUMENT 
Quatre socis, fundadors d’una empresa d'èxit que dissenya d’aplicacions tecnològiques són investigats per haver 
desviat fons a un paradís fiscal. Per això es veuen obligats a trobar una solució per salvar la seva companyia i les 
seves vides, per tal cosa s’enfronten a una important pregunta: qui sacrificarà set anys de llibertat per anar a la presó 
i salvar a la resta de socis? Per poder prendre aquesta difícil decisió, contractaran a una mediadora que tractarà de 
ajudar-los a decidir qui d’ells carregarà amb la culpa del frau. En aquest procés aniran traient-se les màscares de la 
correcció i apareixerant els veritables rostres, motivacions, opinions i emocions que tenen uns vers els altres. 
  
REPARTIMENT: 
Ana Bocio - Sara Gazulla - Luis Gómez - Isa Pérez - Ainhoa Calbet Raya 
 
DIRECCIÓ: MÒNICA CHICA DÍAZ - Durada 75 minuts – Espectacle en castellà  
 
 
 
 

PREUS ENTRADES: 8 EUROS NO SOCIS – 10 EUROS SOCIS 
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CONCERT 
DIUMENGE 25 DE FEBRER, a les 18:30 hores 

 

 

“MONTSE CASTELLÀ EN CONCERT” 
 
Montse Castellà Cantautora i activista social. Néta de iaios pagesos, la terra i el 
compromís social tenen una especial rellevància en les seues cançons. Amb tres  
 

 
 
 
 
 
 

discos publicats, es dedica  professionalment a la música des del 1998, primer en 
orquestres, cors de cambra i grups diversos i des del 2004 en solitari com a 
cantautora. Ha col·laborat amb Paco Ibáñez, Txarango, Laura Borràs, Pau 
Alabajos, Carmen París, la reusenca Montse Llussà o Quico el Célio, el Noi i el 
Mut de Ferreries amb qui té un disc conjunt, Lo carrilet de La Cava (Llibre-CD, Cossetània) li va valer el Premi 
Enderrock a Millor Disc Folk 2010 per votació popular. Des de finals del 2016 també forma part del grup Les 
Kol·lontai, amb tres cantautores més (Sílvia Comes, Meritxell Gené i Ivette Nadal) formació que va guanyar el 
Premi Barnasants 2017 al millor espectacle per 'Cançons violetes'. 
 

Ha treballat i col·laborat com a periodista cultural en diversos diaris i 
revistes. Actualment és tertuliana a El matí de Catalunya Ràdio, amb 
Mònica Terribas, i a L'illa de Robinson a El Punt Avui TV i escriu 
regularment al digital de cultura Surtdecasa.cat. Va ser portaveu de la 
Plataforma en Defensa de l’Ebre, sota el lema ‘lo riu és vida’, i ara és la 
portaveu de la plataforma Trens Dignes a les Terres de l’Ebre. 
 
Aquesta primavera del 2018 publicarà el seu quart disc, un doble cd que 
sota el títol de ‘Punts de llibre’ inclourà més d’una vintena de noves 

cançons, algunes de les quals presentarà en aquest concert de Reus, en el qual també combinarà temes dels seus tres 
anteriors discos i alguna versió. 
 
CONCERT RECOMANAT 
 
PREUS ENTRADES: 8 EUROS NO SOCIS – 10 EUROS SOCIS 
 
 
 

 
 
 
 

 


