
 
  
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓ PREVISTA 
 

 

Dissabte dia 22 de juny a 2/4 de 10 del vespre, representació de 
Diosas y elementos, un espectacle de DANSA "TRIBAL FUSIO i TAHITIANA”. 

Amb l’actuació de 
LIA CARS, SYLVIA YSSEI, DÙO ZYA, I DANZAS GRUPALES 
Preus de les localitats : General 12 €,  anticipada General 10, soci entitat 8. 
Adquisició d’entrades per internet (sense recàrrec):  
  https://www.entrapolis.com/entrades/diogag-y-elementos 
 
 

 
 

Diumenge dia 30 juny a les 7 de la tarda representació de !QUE LOCURA DE 
FAMILIAS¡, a càrrec de la companyia Julio VILAPLANA de Salou. 
 
Sinopsi: 
 En qué familia no se presentan situaciones embarazosas, graciosas y alarmantes ?  
“Qué locura de familias”, es una obra de teatro cómico-musical que pretende deleitar al público, a 
través de una serie de sketchs que reflejan situaciones particulares de la vida cotidiana, que se 
presentan en cualquier familia. La idea?. Hacer reir al público y hacerles pasar un grato momento.  
La confusión de ideas ante un hecho de parejas, las travesuras en el mundo particular de los niños, las 
consecuencias de la vejez, o el embarazo inesperado y oculto en una familia muy conservadora, son 
algunas de las situaciones que se presentan en esta nueva obra de teatro cómico musical.  
El marco del espectáculo se define a través de los comentarios jocosos, alegres y muchas veces 
sarcásticos, de una pareja dispareja. Ese marco se completa con la interpretación de canciones 
alusivas a las distintas situaciones presentadas.  
 
El Grupo de Teatro “Julio Vilaplana” ha creado y adaptado los números presentes para definir un 
buen momento de diversión, risas y alegrías, que esperamos sea del agrado de todo el público 
presente. 
Preus localitats : General 9 €, soci entitat 7 €, carnet jove i CNL acompanyant soci 8 €. 
Adquisició d’entrades per internet (sense recàrrec):  

https://www.entrapolis.com/entrades/que-locura-de-familias 
 
 

 
 

Divendres dia 5 de juliol a les 9 del vespre dins del cicle de TEATRE 
ALTERNATIU, representació d’OCTUBRE cançons per la llibertat. a càrrec de la 
Cia A Grup Vocal 
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Sinopsi: 
 En qué familia no se presentan situaciones embarazosas, graciosas y alarmantes ?  
“Qué locura de familias”, es una obra de teatro cómico-musical que pretende deleitar al público, a 
través de una serie de sketchs que reflejan situaciones particulares de la vida cotidiana, que se 
presentan en cualquier familia. La idea?. Hacer reir al público y hacerles pasar un grato momento.  
La confusión de ideas ante un hecho de parejas, las travesuras en el mundo particular de los niños, las 
consecuencias de la vejez, o el embarazo inesperado y oculto en una familia muy conservadora, son 
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El Grupo de Teatro “Julio Vilaplana” ha creado y adaptado los números presentes para definir un 
buen momento de diversión, risas y alegrías, que esperamos sea del agrado de todo el público 
presente. 
Preus localitats : General 9 €, soci entitat 7 €, carnet jove i CNL acompanyant soci 8 €. 
Adquisició d’entrades per internet (sense recàrrec):  

https://www.entrapolis.com/entrades/que-locura-de-familias 
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SINOPSI: L'1 d'octubre de 2017 va ser un dia que marcarà la nostra memòria, personal i col•lectiva. Aquell 
dia, els mesos previs i tots els esdeveniments que s'han succeït posteriorment han remogut i posat a 
prova la voluntat d'un poble per expressar-se lliurement en un exercici democràtic, i pacífic per 
esdevenir, o no, una República. 

La banda sonora que ens ha acompanyat a casa i als carrers feia, curiosament, un viatge al passat; a la cançó 
protesta de la Nova Cançó, Com pot ser que després de tants anys aquelles músiques 1 aquelles lletres 
tinguin més sentit que mai? 

Potser res ha canviat i tot va ser un miratge... La proposta que escoltareu avui manté intactes les melodies, 
perquè, si ha voleu, canten totes i cada una de les cançons al nostre costa. Així junts-construir una nit 
de denúncia amb aquestes cançons per la llibertat. 

Intèrprets Laura G. Ballbé, Laura Manchón; Laura Bacaria, Júlia Diaz, Ana Extremera, 
Francesc Abril, Ernest Garrido, Dani Pérez, Marc Fabregat 

Direcció artística i arranjaments musicals Marc Sambola 
Coreografies Montse. Colomé 
Direcció adjunta Laura G. Ballbé 
Vestuari Ana Extremera 
Disseny de llums i so Adrià Rico 
Producció executiva d'A Grup Vocal Laura Manchón, Ernest Garrid 
Preus de les localitats : General 14 €,  anticipada General 12, soci entitat 8 €. 
Adquisició d’entrades per internet (sense recàrrec):  
https://www.entrapolis.com/entrades/octubre-raval-de-robuster-34 

 
 

 
 

Dissabte dia 6 de juliol a les 8 del vespre 

i diumenge 7 de juliol a les 7 de la tarda 

representació LA JAULA DE LAS LOCAS (versió en català) 
 
Sinopsi : Era mes de setembre de l’any 2014 quan vaig rebre una trucada de la teatr’era, una gent 

de Castellvell que no em coneixen de res. alguns dels seus components m’havien vist uns anys 
abans en el musical mar i cel que vaig interpretar amb el grup de teatre de Vilaplana. 
buscaven una persona que els dirigís. 

La sorpresa va ser majúscula, doncs, tenien moltes semblances amb aquella gent del meu poble que 
m’havien donat una oportunitat quan jo només tenia setze anys i començava a despertar una 
curiositat inusual, quasi malaltissa, pel teatre. desprenien el mateix entusiasme i la mateixa 
passió. 

Diuen que a la vida “és tanquen portes i s’obren grans finestrals”. la teatr’era no m’ha obert 
un finestral, m’ha obert tot un món al meu davant. 

Després de l’èxit aconseguit amb el FLORIDO PENCIL, el nostre primer treball 
plegats, ara, ens endinsem en un muntatge totalment diferent. 

Un muntatge que ens ha portat molts mesos de feina i que actors, tècnics i muntadors s’hi han deixat 
la pell. 

Estic segur que aquesta jaula de las locas farà les delícies de tots vosaltres. la passió per les arts 

escèniques que desprenen els components de LA TEATR’ERA és un regal a l’abast 

de molt pocs. us ho puc assegurar. 
Gràcies, teatr’erus, per la confiança que heu dipositat em mi, per fer-me partícip i per deixar-me 

acompanyar-vos en aquest meravellós viatge. un regal poder-vos gaudir des de la direcció 
com des de l’escenari. 

 
Preus localitats : General 12 €, anticipada General 10 €, soci entitat 8 €. 

Adquisició d’entrades per internet (sense recàrrec) mitjançant: 
Dissabte dia 6    https://www.entrapolis.com/entrades/la-jaula-de-las-locas 
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Un muntatge que ens ha portat molts mesos de feina i que actors, tècnics i muntadors s’hi han deixat 
la pell. 

Estic segur que aquesta jaula de las locas farà les delícies de tots vosaltres. la passió per les arts 

escèniques que desprenen els components de LA TEATR’ERA és un regal a l’abast 

de molt pocs. us ho puc assegurar. 
Gràcies, teatr’erus, per la confiança que heu dipositat em mi, per fer-me partícip i per deixar-me 

acompanyar-vos en aquest meravellós viatge. un regal poder-vos gaudir des de la direcció 
com des de l’escenari. 
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Diumenge dia 7   https://www.entrapolis.com/entrades/la-jaula-de-las-locas-2 
 
 

 
 

Dissabte dia 20 de juliol a les 8 de la tarda actuació del cantautor Jaume 
Arnella 
que oferirà un ampli recorregut pel cançoner català. Arnella estarà acompanyat a l’escenari per 
l’acordionista Ferran Martínez. 
Jaume Arnella es considera "l'últim romancer dels Països Catalans". La seva carrera professional 
va començar el 1967 amb el Grup de Folk. Després, va formar part de grups emblemàtics de l’escena 
de la música popular catalana com Els Sapastres, la Cobla Cotofluix i l’Orquestrina Galana. El 1973 va 
iniciar la seva carrera en solitari col·laborant amb el pianista Rafel Sala. A partir del 1987 s’ha dedicat 
a cantar romanços tradicionals i de composició pròpia. 
De la seva àmplia discografia cal destacar ‘Cançons de vi i de taverna’ (1975), ‘Eròtica 
monàstica’ (1995), ‘La raó al desig’ (1997), sobre textos de poetes catalans contemporanis, ‘Les 
cançons del Pont de les Formigues’ (1999) i ‘Cançons de la taverna’ (2000). La seva obra musical -
incloent-hi els grups en els que ha cantat, les col·laboracions i els reculls col·lectius- suma més de 
quaranta discos en diversos formats. 
 
El 1991 va rebre el Premi Nacional com a intèrpret de música tradicional catalana; el 2001, la Creu de 
Sant Jordi, el 2003, el Premi d’Actuació Cívica, de la Fundació Lluís Carulla, i el 2014, va rebre el 
Premi Memorial Lluís Companys. 
El concert està organitzat per l’Associació Cultura i Solidaritat, amb la col·laboració 
de Reusdigital.cat, LANOVA Ràdio i la sala Santa Llúcia 
Preus localitats : General 8 €, anticipada General 7 €, soci entitat 6 €. 
Adquisició d’entrades per internet (sense recàrrec) mitjançant: 
https://www.entrapolis.com/entrades/actuacio-del-cantautor-jaume-arnella 
 
 

 
 
 
Atès que en alguna ocasió s'ha hagut de modificar l'hora d'inici d'alguna representació, 
aconsellem que es confirmi prèviament l'hora. 
A més a més de poder adquirir les entrades a taquilla els dimecres, dijous i divendres, 
també es poden adquirir via internet (sense recàrrec), mitjançant l’adreça que consta 
en cada espectacle. 

 
 

Reus, divendres, 21 juny de 2019 
 

 

PREPARACIO DE LA TEMPORADA DE TARDOR 2019 
 
Per la següent temporada, ja tenim confirmades les representacions de: 
 

 Representació de “2 cavallers de Verona” a càrrec de  Fabulae 
Tarraconense 

 Recitació de diferents poemes amb direcció de Sara Domínguez, i amb la 
participació de diferents rapsodes. 

 Representació de “Mesura per mesura”, a càrrec de TEBAC. 

 INFANTIL - Carrer del Mar. 
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iniciar la seva carrera en solitari col·laborant amb el pianista Rafel Sala. A partir del 1987 s’ha dedicat 
a cantar romanços tradicionals i de composició pròpia. 
De la seva àmplia discografia cal destacar ‘Cançons de vi i de taverna’ (1975), ‘Eròtica 
monàstica’ (1995), ‘La raó al desig’ (1997), sobre textos de poetes catalans contemporanis, ‘Les 
cançons del Pont de les Formigues’ (1999) i ‘Cançons de la taverna’ (2000). La seva obra musical -
incloent-hi els grups en els que ha cantat, les col·laboracions i els reculls col·lectius- suma més de 
quaranta discos en diversos formats. 
 
El 1991 va rebre el Premi Nacional com a intèrpret de música tradicional catalana; el 2001, la Creu de 
Sant Jordi, el 2003, el Premi d’Actuació Cívica, de la Fundació Lluís Carulla, i el 2014, va rebre el 
Premi Memorial Lluís Companys. 
El concert està organitzat per l’Associació Cultura i Solidaritat, amb la col·laboració 
de Reusdigital.cat, LANOVA Ràdio i la sala Santa Llúcia 
Preus localitats : General 8 €, anticipada General 7 €, soci entitat 6 €. 
Adquisició d’entrades per internet (sense recàrrec) mitjançant: 
https://www.entrapolis.com/entrades/actuacio-del-cantautor-jaume-arnella 
 
 

 
 
 
Atès que en alguna ocasió s'ha hagut de modificar l'hora d'inici d'alguna representació, 
aconsellem que es confirmi prèviament l'hora. 
A més a més de poder adquirir les entrades a taquilla els dimecres, dijous i divendres, 
també es poden adquirir via internet (sense recàrrec), mitjançant l’adreça que consta 
en cada espectacle. 

 
 

Reus, divendres, 21 juny de 2019 
 

 

PREPARACIO DE LA TEMPORADA DE TARDOR 2019 
 
Per la següent temporada, ja tenim confirmades les representacions de: 
 

 Representació de “2 cavallers de Verona” a càrrec de  Fabulae 
Tarraconense 

 Recitació de diferents poemes amb direcció de Sara Domínguez, i amb la 
participació de diferents rapsodes. 

 Representació de “Mesura per mesura”, a càrrec de TEBAC. 

 INFANTIL - Carrer del Mar. 
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 Actuació de la cantant Cesca MARTINEZ 

 Representació de Escrit d'acusació” (de Iban Cabrelles), a càrrec del grup 
de Teatre  

 Representació de “FUITA” (de Jordi Galceran) a càrrec del Grup Teatral 
de MORA D’EBRE 

 Actuació de la cantant Isabel Hernández. 
i altres que s'estan concretant dates per les seves actuacions o representacions. 
 

 
E x p o s i c i o : 
Sala VINTIQUATRENA 
 
A càrrec del col·lectiu FotoCamp, que porta per títol  
UN PASSEIG PER REUS 
Romandrà fins el 31 de juliol. 
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