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GRUP DE TEATRE
“ELS XUTS” de Mont-roig del Camp, presenten

“LES ALEGRES CASADES DE WINDSOR”
Comèdia
de
William
Shakespeare que gaudeix d’una
ironia molt fina, i fa un retrat de
la societat anglesa del segle XVI.
Falstaff, personatge principal
arriba a Windsor curt de diners i
pensa aconseguir-ne seduint unes
dames de bona posició. Es
barreja amb situacions, com el festeig de tres cavallers a la pubilla
Anna Page i les trifulgues per aconseguir-la.
El grup de teatre "Els Xuts" va crear-se l'abril del 1999 per un grup de persones de Mont-roig del Camp amb moltes
ganes de fer teatre. Des de llavors, "Els Xuts" han passat per diferents fases, algunes més productives que altres,
però el grup de teatre sempre s'ha caracteritzat per ser un grup molt obert i heterogeni, on s'ha donat cabuda a tot
tipus de persones, sense tenir en compte l'edat, el sexe, la precedència ni l'experiència teatral, només hi ha dues
condicions a complir per formar-ne part, el respecte per la resta de companys i les ganes de fer teatre.
PREUS ENTRADES: 10 EUROS – SOCIS 8 EUROS
PRESENTACIÓ LLIBRE AL BAR
DIMARTS, 4 DE FEBRER, a les 20:00 hores

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE

“MEMÒRIA DE LES OBLIDADES”
DE TECLA MARTORELL SALVAT
L’obra dramatúrgica, fonamentada en la documentació facilitada pels
historiadors del Fòrum de Tarragona per la Memòria, intenta recrear la vida de
quatre dones empresonades a la presó de les Oblates i recordar l’única
afusellada que encara romanen a la fossa comuna de la ciutat
TECLA MARTORELL
Diplomada en Magisteri per la UB (1980) - Llicenciada en Pedagogia per la
URV (1991) - Mestra d’Adults ininterrompudament per la Generalitat de
Catalunya des de 1981.
Publicacions (Format llibre):
-Petita Història de Tarragona I. Ed. Mediterrània (2004) -Petita Història de Tarragona II. Ed. Mediterrània (2006)
-Dels sols i les llunes. Arola Ed. (2009) -Contes, relats i un comiat. Auto editat (2014)
-Com les soques de les figueres velles. Cossetània (2017) -Memòria de les Oblidares. Auto editat (2017)
-Assassins del Camp. Llibres del delicte (2017) Publicació conjunta.
ENTRADA LLIURE
MEDALLA DE PLATA AL MÈRIT MUNICIPAL 1976
RECONEIXAMENT GANXET PINXO 2016
PREMI “U” D’UNIÓ DE BOTIGUERS 2016
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XERRADA AL BAR
DIVENDRES, 7 DE FEBRER, a les 20:00 hores

“MARIE CURIE, UNA DONA AVANÇADA
AL SEU TEMPS”
Per CARME AGUILAR ANGUERA
Iniciem un cicle de xerrades al Bar amb una xerrada cada mes. En aquesta
ocasió donarà el tret de sortida la Dra. Carme Aguilar Anguera del
Departament de Química Analítica i Química Orgànica de la URV, que ens
parlarà d’una dona científica que va ser pionera en molts aspectes: MARIE
CURIE. En la xerrada es farà un recorregut per la seva vida fent especial
èmfasi a la vessant humana de la científica, remarcant el valor de l’esforç, el sacrifici i la lluita per un somni:
millorar el món gràcies als avenços de la ciència.
La biografia de Marie Curie és un exemple de perseverança, una dona que va aconseguir el reconeixement i
l’èxit malgrat les adversitats que li va tocar viure i malgrat ser dona.
ENTRADA LLIURE
TEATRE
DISSABTE, 8 DE FEBRER, a les 21:00 hores

ROSA ANDREU, presenta

“MEMÒRIA DE LES OBLIDADES”
A la mort del dictador, el país inverteix molts esforços en fer el trànsit a la
democràcia en pau i oblida el patiment de moltes persones que oblidades a
les fosses comunes. Famílies senceres van invertir temps i diners intentant
trobar els cossos dels seus familiars per dignificar-los, sense èxit.
Darrerament entitats i associacions han recollit aquestes demandes i s’han
fet ressò d’aquesta necessitat, que a la vegada pretén aixecar la pols d’un
capítol de la nostra història. Amagar, oblidar o distorsionar el passat no és
un bon solatge per aixecar-hi el futur. Només s’aprèn de la història quan es
coneix. L’obra Memòria de les oblidades, fonamentada en la documentació
facilitada pels historiadors del Fòrum de Tarragona per la Memòria, intenta
recrear la vida de quatre dones empresonades a la presó de les Oblates i recordar l’única afusellada que encara
romanen a la fossa comuna de la ciutat.
Un cop acabada la Guerra civil espanyola, el règim franquista inicia una
etapa de repressió entre els considerats contraris. Milers de persones
marxaran a l’exili mentre que altres patiran el control, la humiliació,
judicis sense cap mena de garantia, deportacions, empresonaments i
morts. Quatre dones: la Maria, l’Annita, la Dolores i la Teodora seran
jutjades, condemnades a presó i, seguint la política de dispersió de
presoners de la maquinària franquista seran traslladades al Convent de
les Oblates de Tarragona, convertit en presó. Soles, allunyades de les
seves famílies i suportant dures condicions carceràries acabaran els seus
dies enterrades a la fossa comuna del Cementiri de Tarragona.
Text original i dramatúrgia: Tecla Martorell. Direcció artística: Joan Pascual. Actriu: Rosa Andreu. Música original
i intèrpret: Ferran Barrios Cap tècnic: Àlex Manríquez Producció: Casino Prado Fotografia: Andrés Noguero
ESPECTACLE DE 65 MINUTS
PREUS ENTRADES: 12 EUROS –SOCIS 10 EUROS
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CONCERT VOCAL
DIUMENGE, 9 DE FEBRER, a les 19:00 hores

GRUP VOCAL
IN CRESCENDO EN CONCERT
In Crescendo va néixer la primavera del 2014. Units per la
il·lusió i les ganes de créixer, de seguida vam plantejar-nos
objectius. Ens vam presentar al càsting de la segona
edició del concurs de TV3 Oh Happy Day! i ningú no ho
hagués dit llavors: en vam resultar guanyadors!
Així va arrencar la història musical del grup. Ens vam
presentar al món amb el nostre primer disc ‘Som In Crescendo’ (2015), que ens va portar de gira a Catalunya,
Balears i Europa en més de cinquanta concerts, passant per cartells com el del Festival de Cap Roig i el Festival
Grec de Barcelona.

El segon espectacle va arribar a l'hivern de 2015,
acompanyats de l'Orquestra de Cambra de Granollers. Un
concert especial que reunia més de 25 músics sobre
l'escenari i que al 2016 va prendre forma de DVD musical.
Aquesta cursa de fons sense interrupcions va continuar
amb un segon disc i espectacle: 'ÍNFIMIT' (2017): un
viatge a la infantesa des de la perspectiva d'un adult. Ser
grans sense deixar de ser petits.
Després de tres gires de concerts arreu del país i diverses
col·laboracions amb artistes (com Mishima, Damaris
Gelabert, Gemma Humet, Manu Guix...), tenim el privilegi
de rebre el Premi Espai Ter, gràcies al qual hem gravat un
tercer disc: 'Inesperat' (2018). Aquest tercer àlbum arriba en un moment clau de consolidació i creixement i tot
just comença a rodar per teatres i auditoris.
Amb només quatre anys de vida podem explicar moltes més coses de les que mai havíem imaginat. Però no ens
aturem: la innovació, la superació i la creativitat són els motors que ens fan avançar.
PREUS ENTRADES: 12 EUROS –SOCIS 10 EUROS
.

MÀGIA AL BAR
DIJOUS, 13 DE FEBRER, a les 20:30 hores

L’ASSOCIACIÓ DE MAGS I
IL·LUSIONISTES DE
CATALUNYA A REUS (AMIC)
presenta ESPURNES DE MÀGIA
AL BAR DEL BRAVIUM
Els integrants de l’Associació volen mostrar les seves habilitats al públic en general que hi vulgui assistir.
L’espectacle serà molt entenedor i proper, amb la possibilitat de prendre alguna cosa al Bar mentre es
gaudeix de l’espectacle. Aquesta iniciativa es repetirà el segon dijous de cada mes a la mateixa hora.
Apte per a tots els públics (Taquilla inversa)
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TEATRE MUSICAL
DISSABTE, 15 DE FEBRER, a les 21:00 hores

JO, JO, JO! EL MUSICAL
QUE PARLA DE... TU!
JO, JO, JO! És el musical que parla...de TU!, la feina, la casa, els nois, la
família, el mirall, la maternitat, les amigues, el futur...el que penses d’això
i el que no penses, el que fas i el que deixes de fer. Tot, en una estona
d’emocions, música i riure. Tres actrius, un sol personatge! Tres estats
d’ànim que comparteixen espai escènic amb tu, es deixen anar dins el
teatre, per fer-nos una miqueta de mirall.

Intèrprets: Maria Bravo, Núria
Esquius i Neus Ceballos
Arranjaments i piano: Jorge Varela
Música original, guió i direcció: Pere Pèries
PREUS ENTRADES: 10 EUROS –SOCIS 8 EUROS

CONCERT
DIUMENGE, 16 DE FEBRER, a les 18:30 hores

Concert de la cobla REUS JOVE
Que presenta el seu nou
“ANIVERSARIS”

espectacle

’any 2020 el món de la sardana comptarà amb diverses efemèrides. Una
d’elles, el centenari del naixement dels compositors Fèlix Martínez i Comín
i Joan Andreu i Garriga però també el 150è aniversari del naixement d’en
Josep Vicens (l’avi Xaxu), d'Agustí Cervera i d'en Josep Gols; el 125è aniversari del mestre Eduard Toldrà o els
50 anys de la mort del mestre Robert Gerhard i d'en Josep Saderra, 35 anys del traspàs del mestre Mas Ros, 25
de la mort d’en Florenci Mauné, 15 de la mort del mestre Ricard Viladesau o cinc anys de la mort del mestre
Manuel Oltra, entre molts d'altres.
Per aquest motiu us presentem el projecte A N I V E R S A R I S , que engloba
aquestes efemèrides amb dates rodones.
Hem fet una primera selecció d’entre el molt material que hi ha, i hem escollit
per aquest concert obres d'Eduard Toldrà, Marc Timón, Florenci Mauné, Jaume
Cristau, Agustí Cervera, Fèlix Martínez Comín, Pepita Llunell i Jesús Ventura.
Com que el concert serà la setmana abans de carnaval, i les formacions
musicals fan els canvis amb l'arribada de la quaresma, aprofitarem el concert
per retre homenatge de comiat al nostre company Jordi Grifoll que deixa la
formació de la cobla després de 8 anys de compartir escenaris plegats, i
aprofitarem per a presentar-vos el seu substitut, el nou instrumentista de tible
de la cobla, en Marc Puigpinós.
Us convidem a venir a gaudir d'un concert extraordinari, amb una acurada selecció de música d'autors de
solvència contrastada i amb unes obres de gran bellesa. La direcció musical anirà a càrrec del nostre director
titular, el mestre Francesc Gregori i Pons.
PREUS ENTRADES: 10 EUROS –SOCIS 8 EUROS
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CONCERT
DISSABTE, 29 DE FEBRER, a les 21:00 hores

Concert ELS FÈNIX
Concert amb Els
Fènix, grup
format durant els
anys seixanta
que retorna per
apropar els èxits
del pop
d’aquella època. un viatge sentimental i un homenatge als grups musicals
d’aquells mítics temps.
PREUS ENTRADES: 10 EUROS – SOCIS 8 EUROS
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