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Agafeu l'agenda, que els plans de
Reusdigital.cat ja són aquí!
Cinema, teatre, i un migdia de música i poesia, entre les nostres propostes
recomanades

Una de les cites culturals del cap de setmana és la projecció de «Benedetta», del sempre polèmic Paul
Verhoeven | Cedida

Doncs som-hi, que això no ha estat res, i el cap de setmana ja és aquí. I arriba amb bon temps,
segons els entesos. Per tot plegat, i lleials a la nostra cita amb vosaltres, amics i lectors, hem
seleccionat com sempre un llistat amb cinc propostes d'oci i cultura per al vostre temps lliure.
Gaudiu-ne!
Trio Fortuny, en concert
Comencem amb una recomanació musical per al vespre de divendres. A l'entitat El Círcol, des de
dos quarts de 9 del vespre, s'ha previst l'actuació del Trio Fortuny amb Josep M. Guix: l'essència
d'un compositor.
L'entrada és de franc per als socis de l'Associació de concerts de Reus, i té un preu de 10 euros
per al públic general. Més informació, aquí.
"Benedetta", de Verhoeven, al Cineclub del CdL
L'holandès Paul Verhoeven segueix en molt bona forma. A la recent i excel·lent Elle (2016) cal
afegir-hi ara Bernadette, la història d'una monja de l'edat mitjana que descobreix la seva
homosexualitat al mateix temps que encadena visions amb Jesucrist. Tot plegat serveix al
cineasta per construir un relat que reflexiona (i ironitza) sobre la fe i els motius que poden conduir
a cometre el mal per justificar les nostres creences.
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El passi és divendres a les 9 del vespre.

Migdia de música i poesia amb Reus Nord
L'entitat veïnal Reus Nord organitza, per al dissabte a la 1 del migdia, una sessió de música i
poesia per obrir la gana abans de dinar. La cita serà a la plaça del Víctor, i comptarà amb les
intervencions artístiques de Joana Garcia, Cristo Luceno i Eduard López.
Més detalls, aquí.
"Una llum tímida", al Bartrina
La companyia La cicatriz portarà a escena, dissabte a les 8 del vespre i al Bartrina, el muntatge
Una llum tímida. S'hi narra la història de la Isabel, una jove professora d'història d'una escola de
Barcelona durant els anys del franquisme, profundament enamorada de la Carmen, la professora
de literatura.

Una visita al parc del Trenet
Tanquem la secció del plans de cap setmana amb una proposta per a tota la família, si bé
especialment pensada per al gaudi dels més petits de casa. Diumenge al matí, a tocar de
Misericòrdia, petits i grans poden pujar al trenet de l'Associació d'amics del Ferrocarril i passar
d'aquesta manera una bona estona.
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