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ESPECTACLE MUSICAL
DILLUNS, 8 DE DESEMBRE, a les 18:30 h.

LIRYKAS EN CONCERT
L’agrupació “LIRYCAS” està formada per unes 20 senyores cantants, en
les seves besants de contralts i sopranos; i algunes d’elles encarnen el
paper de solistes. El grup es va constituir fa uns cinc anys, amb l’ànim de
cultivar la veu i la posada en escena fent antologies de sarsuela i més tard
van descobrir el món del cuplé. Seguidament es van atrevir amb els gèneres de revista, opereta i cuplé eròtic català.
L’espectacle que aquesta vegada es presenta al Bravium serà una variació d’estils com la
sarsuela i una petita mostra de la revista La Blanca Doble que a Reus fou estrenada els anys
cinquanta amb la companyia de Zori Santos i Codeso.
Han elaborat per finalitzar l’espectacle tot un repertori de cuplé català, cuidant molt el tema
del vestuari. Serà un recital de nou cuplés catalans amb els títols: L’Escolanet, Les
Caramelles, Les Porteres, Els Focs artificials, Remene nena, Marieta de l’ull viu etc.
Ens acompanyaran les veus solistes: Angeles Serrano, Irene Ropero, Teri Ciurana, Cesca
Martínez, M. J. Gallegos i la intervenció especial de la Soprano Pilar del Toro amb la
magnifica representació del cor general de Sopranos i Contralts.
També tindrem la veu i la intervenció de Josep Guijarro, actor polivalent i tenor.
DIRECCIÓ: JOAN SOLÉ

PREU ENTRADA: 10 EUROS – SOCI 8 EUROS

23è CONCERT DE GRALLERS DE REUS
DISSABTE, 13 DE DESEMBRE, a les 20:00 h.

23è CONCERT DE GRALLERS
Aquest acte va néixer l'any 1989. Algunes edicions s'han dedicat a elements
del folklore, altres anys es dedicava a figures representatives del món de la
gralla i d'altres han tingut un fons de difusió per aquells grups que presenten o
fan treballs d'investigació. Us hi esperem!
GRUPS PARTICIPANTS
Grallers els Mosquits (El Vendrell) - Grallers Xarrups (Reus) – Sonagralla - Companyia Harmònica
(Granollers) - Grallioli (Molins de Rei)
Presenta: Sílvia Sagalà
Organitza: Coordinadora de Grallers i Timbalers de Reus
Col·labora: Teatre Bravium, Canal Reus TV, IMAC
ENTRADA LLIURE
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ESPECTACLE INFANTIL
DIUMENGE, 14 DE DESEMBRE, a les 12:00 h.

“DE BÈSTIES”
COMPANYIA LLETRALLIGADA
Lectures de poemes i cançons de temàtica bestial, adreçat a nois i noies de cicle
infantil i de primer cicle de primària.
En Jordi Francesch és qui narra i canta, i la Lídia Papió l’acompanya al piano. Les
bèsties de l’escenari, totalment inofensives, són fetes amb material reciclat.
Basat en poemes d’animals de Miquel Martí i Pol, Joana Raspall, Josep Carner i
d’altres autors catalans, pretén acostar la poesia als més petits. Els nens i nenes
sentiran diferents maneres d’interpretar la poesia, estimulant així la imaginació i la
sensibilitat. També es treballaran altres aspectes, com ara els hàbits d’escolta,
l’empatia i la concentració. Per altra banda, la utilització de material reciclat per a la
creació de les bèsties és una manera de fomentar el reciclatge. Els animals han estat creats per la Irene Gutiérrez.
PREU ENTRADA: 4 EUROS

CLUB DE LECTURA BRAVIUM - ÒMNIUM
DIMARTS, 16 DE DESEMBRE, a les 20:00 hores
COL.LABORA:

ELS ALTRES CATALANS

Comentari del llibre
de Paco Candel
Sessió conduïda per Marta Mallafré
Trobada de clubs de lectura del Baix Camp, a la Biblioteca Pública
Xavier Amorós, amb motiu de l’Any Paco Candel.
Francisco Candel Tortajada va néixer el 31 de maig del 1925 a Casas
Altas, Racó d'Ademús, al País Valencià, un poblet de muntanya, des
d'on va emigrar quan era un nen de dos anys amb els seus pares. Va
viure a les Cases Barates del grup Eduardo Aunós, que ja no existeixen
i que inspirarien el seu gran llibre Donde la ciudad cambia su nombre.
Va estudiar a una escola del temps de la República de la qual sempre ha conservat molt bon record. Aquesta
experiència l'ha reflectida en un dels seus llibres, Les meves escoles, com també ha fet amb les vivències de la guerra
civil: els bombardeigs que surten a Han matado un hombre, han roto un paisaje, o la crema de les esglésies de Port i
Can Tunis a Història d'una parròquia iCrònica informal, sentimental i incompleta (1936-1986), que va ser l'inici
d'una autobiografia.
Sempre diu que no és un escriptor en català, però que se sent molt català. No es un català de naixement, sinó de
sentiments.
Francesc Candel aborda en aquest llibre la problemàtica de la forta immigració que
va rebre Catalunya durant el període de l'expansió industrial a la postguerra.
Candel és testimoni directe de la gent, dels ambients, dels problemes i de les
inquietuds de la Catalunya suburbial, de la qual ell mateix va formar part. Publicat
per primera vegada l'any 1964, aquest assaig va tenir un gran ressò i un fort
impacte social pel plantejament d'una situació que fins aleshores no havia estat
tractada d'una manera oberta. Al llarg dels anys Els altres catalans s'ha convertit en
un document històric sobre la immigració a Catalunya de referència obligada que
actualment torna a tenir plena vigència.
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FEC FESTIVAL EUROPEU DE CURTMETRATGES
DIVENDRES, 19 DE DESEMBRE, a les 21:00 h.
Diumenge 21 de desembre és EL DIA MÉS CURT de l’any, i per tant la festa mundial
del curtmetratge. Un gran esdeveniment que se celebra amb èxit en multitud de països i
que el 2013 va arribar per primer cop a Catalunya. Més de 3.000 persones van poder
gaudir de diferents sessions de curtmetratges per tot el territori català.
El FEC Festival enguany hi participa per partida doble: una sessió a Reus i una altra a Barcelona. A Reus serà el
proper DIVENDRES, 19 DE DESEMBRE, a les 21:00h, al Teatre Bravium, i es podrà gaudir d'una selecció de
curtmetratges de la passada edició del FEC Festival.

ENTRADA LLIURE

CONCERT
DISSABTE, 20 DE DESEMBRE, a les 22:00 hores

LO GITANO BLANC
LA RUMBA EBRENCA
El famós escriptor de l'Ebre, Andreu Carranza, menciona lo Gitano Blanc a la
novel·la Anjub, confessions d'un bandoler (Premi Sant Joan, 2000) Aquest
personatge però no és ficció. Existeix o va existir, de fet a tots els pobles n'han
sentit a parlar. És un mite, una llegenda rural que ens arriba d'un passat recent.
Lo Gitano Blanc
va inventar un
ritme, uns sons
gairebé rituals, ressò ancestral de la terra, el riu i
es va perdre, com tantes coses d'abans. Algunes
veus diuen que aquests ritmes del Gitano Blanc
van influir decisivament al Pescadilla, màxim
exponent de la “Rumba catalana”. A la nòmina
de continuadors, Peret, Gato Pérez, Chacho el gitano i altres...ara hem d'afegir “La Rumba ebrenca” del Gitano
Blanc.
L'escriptor ebrenc, el cantant Andreu Peral i un grup de músics, patxets de Flix, s'han convertit en arqueòlegs
buscadors d'aquest ritme ancestral que consideren el Sant Grial de la Música. Una societat secreta de cavallers
templaris de la rumba mesònica anomenats: “LO GITANO BLANC”
PREU ENTRADA: 8 EUROS
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CONCERT
DIUMENGE, 21 DE DESEMBRE, a les 19:00 h.

TONI SUBIRANA
CANÇONS D’ADVENT I DE NADAL
TONI SUBIRANA CANTA LA POESIA DEL NADAL
CANÇONS SOBRE POEMES DE CARNER, FOIX, GUIMERÀ,
MARAGALL, MARTÍ I POL, SALVAT PAPASEIT, VERDAGUER...
El Nadal és una de les èpoques de l’any on la música té més presència. La gent es reuneix per a cantar i el més
habitual és entonar aquelles nadales que en diem de “tota la vida”. Però el Nadal ha estat un tema recurrent en la
poesia catalana, ja sigui tractat des d’un punt de vista religiós o com a tradició que ens uneix i que ens desperta
uns sentiments que comparteixen moltes persones.
Toni Subirana ha posat música a una sèrie de poemes on el misteri religiós apareix com a testimoni de molts
sentiments i sensacions que es desperten al Nadal: l’enyorament per les persones que no hi són
circumstancialment, i el dol per les que ja mai més hi seran; la reflexió sobre les desigualtats del món en uns dies
de l’any abocats a la sobreabundància; el gust per perpetuar les tradicions més arrelades i casolanes com el
Pessebre i els reis Mags i les importades, com l’arbre i Santa Claus, que conviuen en més o menys harmonia…
PREU ENTRADA: 6 EUROS

ESPECTACLE DE MÀGIA
DIUMENGE, 28 DE DESEMBRE, a les 12:00 h.

GRAN GALA MÀGICA DE NADAL
A CÀRREC DE L’ASSOCIACIÓ DE MAGS I IL·LUSIONISTES DE CATALUNYA A
REUS – AMIC.
PREU ENTRADA: 5 EUROS
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