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CARNAVAL 2019
DEL 28 DE FEBRER AL 6 DE MARÇ
Les colles que integren la FRAC ja han escollit la nova
imatge d’aquesta edició del Carnaval de Reus. El seu autor
és Oriol Calabuig, guanyador d'un concurs convocat
anteriorment per la Federació reusenca d'associacions de
carnaval (FRAC) i del qual es van donar a conèixer els
resultats.
El disseny que representa és un dibuix del general Prim tot
muntant una cabra, brandant l'espasa i amb un barret de
bruixot. Als peus, per cert, hi pengen el que semblen tres
llaços grocs. Aquesta edició, el carnaval es farà entre els dies
28 de febrer i 6 de març.
Tots els actes programats es poden consultar a: www.frac.cat

PRESENTACIÓ LLIBRE
DIJOUS, 7 DE MARÇ, les 20;15 hores

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE

“SETMANA SANTA DE REUS,
PASSOS, RIMES, CONFRARIES”
AUTOR: ESTANISLAU FIGUEROLA GUAL, dc.
PRÒLEG: MN. JOAN ANTON CEDÓ PERELLÓ, PriorArxiprest de Reus.
PRESENTADOR DEL LLIBRE: SR. JORDI AGRÀS ESTALELLA, Director dels Serveis Territorials de Cultura
de la Generalitat de Catalunya a la Demarcació de Tarragona.
ENTRADA LLIURE
Al finalitzar l’acte, hi haurà un refrigeri al bar del Bravium.
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MÚSICA
DIVENDRES, 8 DE MARÇ, les 19:00 hores
L´AGRUPACIÓ PERICIAL de REUS , amb motiu de les festes de
Sant Tomàs, 2019 té la satisfacció de presentar: ”RIGOLETTO” de
Giuseppe Verdi.
Sessió audiovisual presentada i comentada pel reconegut periodista
Marcel Gorgori
Aquesta òpera en tres actes, estrenada el dia 11 de març de 1851 al Teatre La Fenice de Venecia, és una de les mes
representades mundialment, fins al punt de ser la segona en total de representacions al Gran Teatre del Liceo de
Barcelona.
És la primera obra en introduir com a personatge principal un home del poble. Basada en un llibret de Francisco
Maria Piave, narra l’enfrontament del bufó Rigoletto amb el duc de Mantua i no va passar la censura en un primer
moment, Un cop canviats els noms i retocades algunes situacions, finalment es va poder estrenar aquest drama de
passió, falsedat, venjança i amor
Marcel Gorgori
Periodista de ràdio i de televisió. Especialitzat en divulgació, ha creat i presentat diversos
programes de referència en àmbit de la música, i més concretament de l’òpera, com ara
Nit d’arts , i Va d’òpera a la TV (Canal 33, o Històries de l’òpera a la ràdio (Catalunya
Música). Recentment ha creat i presentat també a la televisió el programa En clau de vi
(Canal 33), que s’ha mantingut en pantalla tres temporades i del que s’han fet varies
reposicions.
L’èxit de les seves propostes, l’ha empès a escriure diversos llibres tant en el terreny
musical com en el mon del vi. Del primer, destaquem “Cinc cèntims d’òpera” “Paraula
d’òpera” i “Aquella nit a l’òpera”. En l’àmbit del vi, ha publicat “Vins compartits” fet
juntament amb Joseo Roca, d’El Celler de Can Roca.
Actualment impulsa la iniciativa SIMFONOVA, a través de la qual presenta des de l’escenari grans concerts d’òpera
i de música simfònica. (www.simfonova.cat)
Es pot seguir tota la seva activitat a www.marcelgorgori.cat
ENTRADA LLIURE
TEATRE
DISSABTE, 9 DE MARÇ, a les 21.00 hores

LA INTERVENCIÓ Una obra d’Albert Casanovas
ACL CINE produeix “La Intervenció, la primera obra teatral de la companyia on
es pot apreciar tota la il·lusió i la força dels integrants en cada moment. L’objectiu
de l’obra és posar en evidència un dels mals que més afecta la nostra societat, la
hipocresia. En clau d’humor, aquesta comèdia d’embolics pretén retratar diferents
tipus i graus de falsedats, fingiments i egoismes camuflats. “La intervenció” és una
comèdia satírica en un sol acte que a través de la parodia, el sarcasme i la hipèrbole
retrata les hipocresies de les persones que s’encaparren en alliçonar i jutjar els
altres quan en són els menys indicats.
SINOPSIS: Un grup d’amics i familiars del Sereno es reuneixen al menjador de casa seva
amb la intenció de practicar-li una intervenció. Mentre esperen que el Sereno arribi a casa no tardaran en sortir els draps bruts
de cadascú fins al punt que l’espectador es pregunti qui necessita realment una intervenció. I és que ja figura en la Bíblia;
“Com pots dir al teu germà: "Deixa'm que et tregui la brossa de l'ull", si tu tens una biga en el teu?” I a “La intervenció” de
bigues no en falten, ben al contrari. De fet es tracta d’una histriònica exposició d’enormes bigues cadascuna més rovellada.
GUIÓ i DIRECCIÓ; ALBERT CASANOVAS LLORT
ACTORS; MÒNICA RINCÓN, AÏDA PITARCH, DAVID MEDINA I ALFONSO GARRIDO. GÈNERE; COMÈDIA.
DURACIÓ; 75 MINUTS. ESCENOGRAFÍA I ATREZZO; ACL CINE PRODUCCIÓ MUSICAL; ACL CINE VESTUARI;
MÒNICA RINCÓN, AÏDA PITARCH, DAVID MEDINA I ALFONSO GARRIDO.
ESPECTACLE RECOMANAT PER A MAJORS DE 16 ANYS

PREU ENTRADA: 10 EUROS NO SOCIS – 8 EUROS SOCIS
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TEATRE
DISSABTE, 16 DE MARÇ, a les 18:30 hores
DIUMENGE, 17 DE MARÇ, a les 18:30 hores

PRODUCCIONS LUCKY&LUKE PRESENTA:

LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DÍAS
SINOPSI:
El jove Passepartout, després d'una vida agitada, busca una mica de
tranquilitat en entrar a treballar com a criat pel monòton cavaller Phileas
Fogg. Però el mateix dia que comença, ell i el seu senyor s'embarquen en una
volta al món contrarrellotge, en la que passaran per tota mena d'aventures
plenes d'intrigues, persecucions i personatges curiosos.
Producciones Lucky&Luke presenta una trepidant obra per tots los públics
plena d'aventures, humor i amor, en la que no falten els tocs musicals, marca
de la companyia.
Una obra que gaudiran tant grans com petits.
RECOMANADA PER A TOTS ELS PÚBLICS
Aquest espectacle té una durada d’1 hora i 15 minuts
Espectacle en castellà
PREU ENTRADA: 10 EUROS NO SOCIS – 8 EUROS SOCIS

TEATRE
DISSABTE, 23 DE MARÇ, a les 19:30 hores

Coia valls presenta
ELS CAMINS DE LA LLUM
‘Els camins de la llum’ descriu la vida del creador del sistema Braille a més
d’oferir una història de superació.
Els Braille, una família de basters que viu a Coupvray, un poblet situat a quatre
hores de París, tenen el seu quart fill i li posen per
nom Louis.
Corre l’any 1809 i el menut es converteix en
l’alegria de la casa, però
un infortunat accident li arravata la vista amb
només tres anys. És, aleshores, quan comença el
seu íntim pelegrinatge a les fosques.
Anys més tard, al Balneari de Vichy, sentint que les forces l’abandonen a causa de la tuberculosi, Louis fa
memòria de fragments de la seva vida
Coupvray, París, Limoges i Vichy són els escenaris que acullen les lluites d’un home de procedència humil que
segons avança l’editorial ‘ va descobrir la clau amb què els cecs trencarien les seves cadenes mentre maldava per
trobar l’essència de la felicitat’.
Dramatúrgia: COIA VALLS – Direcció i escenografia: VICENÇ CAÑÓN
Composició, direcció musical i multi instrumentista: Conrad Setó
Actuen: Núria Carazo, Pep Macaya, Marta Oliva, Josep M. Piñol, Dolors Quintana, Manel Serra, Rosa
Rovira, Pere Socias, Segi Torrents, Josep M. Tuset i Lila Urbano
PREUS ENTRADES: 8 EUROS – SOCIS 6 EUROS
V
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TEATRE
DIUMENGE, 24 DE MARÇ, a les 18:30 hores

GRUP DE TEATRE
“EMFAMALTOT”
Presenta nou espectacle.
"EMFAMALTOT". És una companyia formada per una colla de jubilats
que des dels seus inicis van voler unir espectacle amb solidaritat.
Tots els membres de la companyia tenen en comú que els agrada el
món de l'espectacle i que volien tenir una motivació afegida, que el
seu esforç fos útil per algun col·lectiu que ho necessités. Han afegit que
"i bé, a la gent el que fem li agrada. Som novells, o amateurs, com ho
vulguis dir, i ho anem fent, i a la gent li encanta, perquè fem coses
divertides, molta música, variació de coses... i això els encanta".
Si bé al principi les seves donacions eren bàsicament a nivell
particular, ja fa anys que estan en combinació amb l’Associació
AFANOC
A la primera part, els millors fragments de sarsueles més famoses i
representatives i a la segona part VIVA MEXICO!.
Gaudiu de l’espectacle! Us esperem.

PREUS ENTRADES: 9 EUROS – SOCIS 7 EUROS
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