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- AGENDA ABRIL 2023
TEATRE
DISSABTE 15 D’ABRIL a les 20:00h.
DIUMENGE 16 D’ABRIL a les 18:00h.

ELS CAPDEVILA - ON TOUR
Un cabaret esbojarrat protagonitzat pels Capdevila, un llinatge
de vedettes catalanes (o així s'anomenen).

La tieta Maria Lluïsa, també coneguda com "La Mega Pubilla" i
ex vedette de "El Molino de Barcelona", porta el pes (mai millor
dit) de la "Revista", l'elegància u el bon humor.

Eudald Capdevila, gerent d'una oficina de "Caixabank" i
productor de l'espectacle, també es llança als escenaris com a
mestre de cerimònies per posar ordre en aquest guirigall.

Gyna Ferrary, germana bessona de l'Eudald. Ferrary per
matrimoni però Capdevila de naixement. Després de vint anys a
Itàlia i una "reestructuració familiar", torna a casa "perché de la
famiglia è la famiglia."

Finalment, la Felisa Vidal i Sunyer, veïna de replà i amb un gran
afany de protagonisme escènic, sempre assisteix a les actuacions dels Capdevila per donar un cop de mà i mai pot
evitar fer de les seves.

Entre ruptures sentimentals, substitucions d'última hora i drames varis, faran un recorregut per l'època daurada de
la Revista i les Varietés, però a la seva manera...

Un cabaret ple de lluentons, plomes, cuplets i maldecaps familiars.

INTERPRETACIÓ:

Àlex Sagué - Eudald Capdevila
Eduard Molina - La Mega Pubilla
Lourdes Domènech - Felisa Vidal i Sunyer
Sergi Gavaldà - Gyna Ferrary

PREUS ENTRADES: 12€ GENERAL - 10€ SOCIS BRAVIUM TEATRE i ORFEÓ REUSENC
www.braviumteatre.com/entrades



MEDALLA DE PLATA ALMÈRIT MUNICIPAL 1976
RECONEIXAMENT GANXET PINXO 2016
PREMI “U” D’UNIÓ DE BOTIGUERS 2016
PREMI IMPRESCINDIBLE DE L’ANY 2016

- AGENDA ABRIL 2023
MÚSICA
DISSABTE 22 D’ABRIL a les 20:00h.

Presentació de l’Associació MAS JAZZ
+ Concert Pau Montoya Septet
L'associació Mas Jazz, amb centre neuràlgic a Reus, neix amb la
necessitat d'ocupar un espai fins ara buit a l'escena cultural del sud de
Catalunya. Pretén promocionar i difondre el jazz al territori amb esperit
col·lectiu. Per això, a més d'organitzar activitats amb aquesta finalitat,
protegeix i ajuda els músics creatius vinculats amb aquest estil musical,
exercint de plataforma per al seu desenvolupament.

El jove saxofonista Pau Montoya, de la Terra Alta, és un dels músics de jazz del territori.

Aquest any finalitza els estudis superiors de jazz al Liceu de Barcelona. L'associació Mas Jazz, recolzada pel
col·lectiu Bravium Teatre, presenta el concert final de carrera com a primera activitat. Un treball sobre un dels
grans discos de Jazz, The Blues And The Abstract Truth, del també saxofonista Oliver Nelson.

PREUS ENTRADES: 10€ GENERAL - 8€ SOCIS BRAVIUM TEATRE i ORFEÓ REUSENC

www.braviumteatre.com/entrades

SANT JORDI
DIUMENGE 23 D’ABRIL (Tot el dia)

DIA DEL LLIBRE I DE LA ROSA
Per Sant Jordi, diferents espais de la ciutat s’omplen de parades de llibres i roses.
La nostra Entitat hi serà present.

MUSICAL
DISSABTE 29 D’ABRIL, a les 18:30h.

TUTTI FRUTTI - EL MUSICAL
4 actors, 7 cançons i una fruiteria on pot passar de tot! Estrena a
Catalunya a Reus d'un musical per a tota la família sobre l'alimentació
sostenible, els mercats de proximitat, la botiga de barri i la llengua
catalana a partir del llibre de Jordi Folck, Premi de l'Institut Català del
Consum: Poques vegades a la vostra vida haureu estat convidats a un
àpat de contes com aquest: amb dolços amargants, fruita de
primera,verdures i llegums excel·lents i altres menges exquisides, tot
servit amb bona lletra perquè, alhora que apreneu, us feu un panxó de
riure.

SINOPSI

L'Úrsula regenta una botiga de fruites i verdures al barri. Ella defensa
els productes de proximitat i la sostenibilitat. L’ajuda, de tant en tant,
el seu nebot, en Tomàs, que estudia cuina. Ells mai no s'estan quiets;
quan no venen rere el taulell expliquen històries com la de la
confiteria on les llaminadures es preparaven a devorar les dents de la
canalla, la de l’Helena Vilanova i un berenar que, per afanys de protagonisme, se’n va anar en orris, la del Tomàs
que vivia a la nevera... Però callem! Acaben de pujar la persiana i ja tenen cua! I un funcionari municipal de
males puces amb ganes de tancar-la abans d'inaugurar-la!

Amb música d'Aleix Losa i llibret i dramatúrgia del reusenc Jordi Folck en un espectacle que arranca a Reus i
viatjarà pel Principat i per la Catalunya nord.fets.

PREUS ENTRADES: ENTRADA GENERAL 12€ - SOCIS BRAVIUM TEATRE i ORFEÓ REUSENC: 10€


