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MEQUINENSA 

A partir de l obra de Jesús Moncada  

Dissabte 21 d abril de 2012 

 

21 h 
Diumenge 22 d abril de 2012  18 h    

CAER/CREA    

Teatre  

Un paisatge mític, una mirada emotiva a l obra de Jesús Moncada  

Mequinensa pren com a punt de partida la mirada forana d un nouvingut a aquest 
punt fronterer de l Aragó on es troben el Segre i l Ebre i vol ser un homenatge a 
l obra narrativa de Jesús Moncada, però sobretot, una immersió a la peculiar vida 
quotidiana del seu poble natal, amb un paisatge dominat per les aigües dels dos rius, 
on centra la major part de la seves novel·les i reculls de contes. Amb dramatúrgia de 
Marc Rosich i direcció de Xicu Masó, la peça ens submergeix, amb la mirada irònica 
de l autor de Camí de Sirga, en una Mequinensa mítica on els morts conviuen amb 
els vius.  

FITXA ARTÍSTICA  

Autor:    A partir de l obra de Jesús Moncada 
Dramatúrgia:   Marc Rosich 
Direcció:   Xicu Masó 
Escenografia:   Paco Azorín 
Repartiment: Míriam Alamany, Belén Alonso, Joan Anguera, Anabel Castan, Miquel 

Górriz, Maria Ibarz, Carles Martínez, Xicu Masó, Eduard Muntana.  

Producció: Centre d Arts Escèniques Reus 

 

CAER, Teatre Nacional de 
Catalunya i Bitó Produccions   

Preu:  30 / 20 / 10  euros (Abonament)  
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

CULTURA I ART RUSSOS A 
CATALUNYA 2012  

Diumenge 29 d abril de 2012  18 h       

ALTRES CULTURES             

FESTIVAL INTERNACIONAL DE  CULTURA I ART RUSSOS A CATALUNYA 
(DEL 28 D ABRIL AL 5 DE MAIG DE 2012) 
29.04.2012.  Teatre Fortuny de Reus, 18 h. 
Inauguració de Festival.  
Espectacle de dansa y música dels conjunts coreogràfics professionals. El Festival s inaugura a Reus i itinera en 
altres dates a localitats com Montserrat, Torroella de Montgrí, Barcelona i Barberà del Vallès. A Reus hi ha una 
nova representació el 2 de maig a la Sala Santa Llúcia.           

( 28   5  2012 )

 

29.04.2012. 

 

 
.     

 

 
« »

 

 
: 18 h 

: Plaça de Prim, 4, 43201 Reus      

Preu:  25 / 15 euros (Fora d abonament)   
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UTE  LEMPER 

Concert 
El último tango en Berlín

  
Dissabte 5 de maig de 2012  21 h      

INTERNACIONAL      

La cantant alemanya Ute Lemper és una de les més destacades intèrprets del 
repertori de cançó francesa i cabaret.  

La seva carrera és extensa i variada: ha deixat la seva petjada a l escenari, cinema i 
en concerts, i com a artista excepcional en l àmbit de l enregistrament discogràfic. Ha 
estat elogiada a nivell internacional  per les seves interpretacions de Berlin Cabaret 
Songs , de l obra de Kurt Weill i de la cançó francesa, així com per les seves 
actuacions a Broadway, París i el West End de Londres. 

Aquest 2012 Lemper arriba a Reus després de passar per escenaris com el Quebec, 
Londres, Manchester, Edimburg i pendent de visitar Buenos Aires i altres ciutats 
argentines.    

FITXA ARTÍSTICA  

Cantant: Ute Lemper  
Piano: Vana Gierig 
Bandoneó: Tito Castro    

Preu:  45 / 25 / 15  euros (Abonament)          
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VERANEANTES  

a partir de l obra de Maxim Gorki 
(dirigida per Miguel del Arco)  

Dijous 10 de maig de 2012 

 
21 h    

ESTRENA A 
CATALUNYA       

Vénen, ho embruten tot i marxen

  

La companyia KamiKaze, guanyadora dels la darrera gala dels Max, signa un intens 
quadre emocional per a criticar la hipocresia  de l intel·lectual i artista burgès i el tedi 
d una societat lliurada l oci i gaudiment personal.  

Veraneantes és una comèdia agredolça i moderna que ens porta de la tensió a la 
riallada. Dirigida per Miguel del Arco, un dels dramaturgs més reconeguts del 
moment.  

A ver si puedo devolver una décima parte de todo lo que me ha dado Veraneantes. En mi crónica anterior calificaba a Miguel 
del Arco como uno de los incontestables de nuestro teatro . A sus altísimos logros como autor y director hay que sumar el 
hecho de haber aglutinado a una compañía en la que incluso las nuevas incorporaciones parecen llevar toda una vida 
trabajando juntos y que hace gala de una entrega constante, absoluta, con el riesgo añadido de tener al público a cuatro 
bandas. Del Arco ha inyectado sangre nueva a una obra discursiva, repetitiva, que ahora llega en una versión extraordinaria, 
libérrima y riquísima de matices, con nervio, con fulgurante veracidad de tono y diálogos, sin la menor retórica. (Marcos 
Ordóñez, El País).   

FITXA ARTÍSTICA  

Autor: A partir de l obra de Maxim Gorki 
Direcció: Miguel del Arco 
Repartiment: Bàrbara Lennie, Israel Elejalde, Miriam Montilla, Raúl Prieto, Francesco Carril, Lidia 
Otón, Manuela Paso, Elisabet Gelabert, Cristóbal Suárez, Chema Muñoz, Ernesto Arias. 
Escenografia: Eduardo Moreno 
Il·luminació: Juanjo Llorens 
Música original: Arnau Vilà 
Coreografia: Carlota Ferrer 
Ajudant de direcció: Aitor Tejada  

Producció: Teatro de La Abadia en coproducció amb Kamikaze Producciones  

Espectacle nominat a 15 Premis Max 
Preu:  30 / 20 / 10  euros (Abonament) 
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TRAPEZI REUS  

Fira del Circ de Catalunya   

De dijous 17 a diumenge 20 de maig de 2012     
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IT DANSA 

Jove companyia  

Dimecres 23 de maig de 2012   21 h  

IT Dansa és un projecte de l'Institut del Teatre de Barcelona que facilita als graduats 
en dansa un marc per a la pràctica professional i que constitueix un dels grans vivers 
de la dansa al nostre país. Al capdavant del projecte està Catherine Allard, una 
ballarina i coreògrafa formada al Nederlands Dans Theater i la Compañía Nacional 
de Danza.   

Programa  

- Naked Thoughts - Durada: 15' 
Coreografia: Rafael Bonachela. Música: Ramon Balagué. Poemes: Ainize Txopitea. 
Vuit ballarins protagonitzen una lluita amb els seus dimonis emocionals en la qual s enfronten a 
sentiments de vegades perillosos, de vegades tendres i sovint ambigus.  

- In Memoriam - Durada: 10' 
Coreografia: Sidi Larbi Cherkaoui. Música: A Filetta. Aquesta peça va ser creada per a Les Ballets de 
Montecarlo. És una coreografia al voltant del tema de la memòria que signa Sidi Larbi Cherkaoui, 
interpretada per tres ballarins  

- Minus 16 - Durada: 35' 
Coreografia: Ohad Naharin. Un treball del coreògraf israelià Ohad Naharin basat en músiques que 
van del txa-txa-txa o el mambo a cançons populars d Israel. Una coreografia propera en la qual 
intervé tota la companyia i que propicia la fusió de ballarí  espectador, recorrent un ampli ventall 
d estats d ànim: de l alegria a l abatiment.           

FITXA ARTÍSTICA  

Direcció artística: Catherine Allard 
Ballarins: Xavier Auquer, Jernej Bizjak, Àngela Boix, Sara Domènech, Albert Garcia, Maya Gómez, 
Maya Lisa Guinoo, Reija Heinonen, Kiyan Khoshoie, Beatriz Macías, Frank Fannar Pedersen, Óscar 
Pérez Moreno, Morgan Robert Reid, Amélie Segarra, Mélanie Suchel, Raúl Antonio Támez, Anna 
Borràs 
Repetidores: Guillermina Coll i Mathilde van de Meerendonk 
Producció: Coproducció: Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona i Grec 11 Festival de 
Barcelona 
Preu:  25 / 15 / 10  euros (Abonament)  
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LLIBERT FORTUNY &  
MANEL CAMP TRIO &  

ORQUESTRA CAMERA MUSICAE 
Miscel·lània  

Dissabte 2 de juny de 2012  21 h 
Diumenge 3 de juny de 2012  18 h    

CAER TERRITORI     

La sisena temporada de l Orquestra Camera Musicae conté una programació 
completa, variada i un punt eclèctica, tant des del format com des del contingut. 
Mostra d això és la presència d un programa jazzístic com aquest. En un intent 
d atraure nou públic que pugui ser captivat per Manel Camp i Llibert Fortuny, 
conviuran a l escenari el so clàssic de l orquestra amb el ventall de sonoritats 
modernes d aquests dos intèrprets. 
Una proposta que permet connectar amb l oient a través d un gir musical més natural 
del que hom pot pensar, la convivència de diferents àmbits musicals és cada vegada 
més habitual. La comunicació està assegurada amb el repertori de Manel Camp, 
natural i proper, a més a més de ser premiat diverses vegades interpretant amb el 
seu trio, uns convidats d honor per a l OCM.   

Programa

 

Suite de primavera de Manel Camp 

Nonze de Manel Camp 

Suite Tangran  de Manel Camp  

FITXA ARTÍSTICA  

Orquestra Camera Musicae - Director: Tomàs Grau 
Manel Camp Trio 
Llibert Fortuny, saxofon  

Producció: Coproducció de Camera Musicae i Centre d Arts Escèniques Reus (CAER) 
Preu:  25 / 15 / 10  euros (Abonament) 
Premi Enderrock 2011 
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CONCERT DE MONTSERRAT 

CABALLÉ  
I MONTSERRAT MARTÍ    

Dimarts 16 de juny de 2012  21 h     

130 ANIVERSARI 
TEATRE FORTUNY     

Montserrat Caballé celebra els 50 anys del seu debut en òpera en el Gran Teatre del 
Liceu. Amb motiu d aquest aniversari, la gran soprano ens obsequia amb un concert 
juntament amb Montserrat Martí 

 

S interpretaran obres de Rossini, Donizetti, Gounod, Offenbach, Massenet, Délibes, 
Puccini, Bizet, Toldrà, Granados  i Pahissa.     

FITXA ARTÍSTICA   

Preu:  50 / 30 / 15  euros                  
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FOREVER YOUNG 

Companyia Tricicle  

Divendres 22 de juny de 2012  21 h          

Els vells rockers no moren mai  

Set joves actors interpretant uns avis centenaris que passen una vetllada a l escenari 
d un teatre reconvertit en residència d artistes.  
Algunes nits, els residents es vesteixen amb les seves millors gales i rememorem, o 
inventen, els seus antics èxits. Els artistes suporten estoicament que una infermera 
els animi amb cançons infantils que pretenen dinamitzar la seva psicomotricitat, però 
quan els deixa sols, el seu indòmit esperit rocker surt per fer constar que ELS VELLS 
ROCKERS NO MOREN MAI: canten, ballen i criden tant com els ho permeten els 
seus ossos.  

Un espectacle tendre sense fregar mai allò cursi. Divertit sense caure en el mal gust. 
Intel·ligent per a públics de qualsevol edat. Una obra en què es canten (molt bé) 
cançons i no un musical tal com ens tenen acostumats. Una alenada d aire fresc, un 
alè d esperança. Un cant al viure el dia a dia . A Barcelona ha aconseguit un gran 
èxit de públic: ja s hi ha fet més de 211 representacions i l han vist 103.800 
espectadors.   

FITXA ARTÍSTICA  

Direcció: Tricicle 
Guió original: Erik Gedeon 
Adaptació: Tricicle 
Repartiment: María Adamuz, Jacobo Dicenta, Dulcinea Juárez, Armando Pita, Edith Salazar, Rubén 
Yuste. 
Músic: Marc García Rami 
Direcció musical: Manuel Villalta 
Escenografia: Paula Bosch 
Disseny il·luminació: Luís Martí 
Disseny so: Luís Cortés 
Coreografia: Francesc Abós 
Producció: Tricicle Pilar Mir i Pere Blazquez  
Preu:  25/  15 / 10  euros      
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Cicle R-Evolució Escènica  

CAL MASSÓ 
Dijous 7 de juny de 2012  20 h i 22 h  

SÉ DE UN LUGAR  
d Iván Morales  

Al final, la Béré i el Simó ho han deixat.  

Potser angoixat per la ruptura, sembla que ell no surt de casa 
ni per anar a comprar, ja que contracta un veí indi per què ho 
faci per ell, en Shahrukn.  

En canvi ella aprofita la seva recuperada independència per 
sortir al món, viatjar i experimentar amb amants d ambdós 
sexes. Tot i això, troba temps per visitar al Simó de tant en 
tant, preocupada pel seu aïllament progressiu. Passen els 
mesos i Simó no sembla decidir-se a sortir a l exterior.  

Tot i trobar-se a dos llocs vitals totalment antagònics, els dos personatges intenten 
mantenir una relació més enllà de la seva fracassada història d amor, una pretensió 
potser contranatura. O potser no.  

El texto de Morales está inteligentemente trabajado, hablándonos de múltiples conflictos al mismo tiempo, con hábiles réplicas, 
y la escenografía ayuda a que la obra sea rítmica, pero sin abandonar la sensación de unicidad. (Albert Lladó, La Vanguardia).     

FITXA ARTÍSTICA  

Repartiment: Anna Alarcón, Xavier Sàez 
Text i direcció: Iván Morales 
Adaptador al català: Joan Roselló 
Ajudant de direcció: Lali Àlvarez 
Assessorament físic: Joana Rañé 
Il·lustradora: Nuri Téllez Bravo 
2.0: Juanjo Maria Tarrasón 
Disseny web i suport audiovisual: Marina Raurell 
Llums: Marc Lleixà  

Producció: Producciones Prisamata en residència a La Caldera  

Preu: 10 euros  Venda de localitats al Centre d Art Cal Massó          
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INFORMACIÓ   

ENTRADES A LA VENDA - A partir del dimarts 17 d abril de 2012  

VENDA ANTICIPADA - A la taquilla del teatre: de dilluns a divendres, d 11 h a 13 h i de 18 h a 20 h 
(Plaça de Prim, 4).   

PER SERVICAIXA - 902 33 22 11, a www.ticketmaster.es i als terminals Servicaixa.  

ABONAMENTS - A la venda a partir del 1 d abril de 2012.   

CONTACTE - Telèfon 977 010 657. Telèfon de taquilla 977 010 659. Plaça de Prim, 4 Reus - 43201.  

PREUS ESPECIALS I DESCOMPTES:  

 

Grups de més de 10 persones  10% de descompte 

 

Grups de més de 20 persones  20 % de descompte 

 

Socis del Tr3SC  10% de descompte 

 

Titular targeta acreditativa de la discapacitat  20% de descompte 

 

Titulars del carnet de la biblioteca. Condicions especials per a col·lectius i centres 
d ensenyament en dies convinguts i prèviament anunciats. 

 

No s aplicarà cap tipus de descompte en el concert a càrrec de Montserrat Caballé  

PREUS ABONAMENTS:   

Zona A 

 

155 X 20% de descompte 124 euros 
Zona B 

 

 95 X 20% de descompte   76 euros 
Zona C -   55 X 20% de descompte   44 euros                               
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