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Georgina Llauradó s'endinsa en el
«Paisatge Ferrater»
En el marc del cicle "Paradigmes", presenta el muntatge el dijous 7 d'abril a Cal
Massó

Cartell del muntatge | Reus.cat

El cicle de creació contemporània Paradigmes continua aquesta setmana amb una proposta de
Georgina Llauradó Camps que es durà a terme a Cal Massó aquest pròxim dijous 7 d'abril, en
dues sessions, a les 7 de la tarda i a les 9 del vespre. El muntatge s'ha titulat Paisatge Ferrater i
és que, com la resta de propostes que formen aquest cicle, giren al voltant de Gabriel Ferrater
amb motiu de l'Any Ferrater que commemora el centenari del seu naixement.
Paisatge Ferrater és una ficció construïda a partir d'entrevistes i textos de Gabriel Ferrater. Un
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viatge reflexiu amb moments d'humor de la mà de dos actors i a través de diferents llenguatges
escènics. És una peça que convida a meditar sobre la invasió de la intimitat, el preu de la popularitat,
la vulnerabilitat de l'ésser humà i l'amor per la vida.
Interpreten la proposta Irene Benavent Bodro, Adrià Díaz Bonet, Carles Pitarch Garcia i la mateixa
directora, Georgina Llauradó Camps. Carles Pitarh Garcia s'ha fet càrrec també dels audiovisuals i
l'adjudantia de direcció. El moviment ha estat coordinat per Irene Benavent Bodro i, finalment,
Laura Rodríguez Triguero signa la fotografia.
L'aforament és limitat i les entrades costen 4 euros. Per tal de reservar les entrades es pot
accedir aquí o adquirir les localitats a la recepció de la Casa Rull (de 10 a 2) o a la recepció del
Museu de Reus, a la plaça de la Llibertat (de 10 a 2 i de 5 a 8).
Paradigmes és un cicle de programació cultural contemporània i multidisciplinar coordinat per
Bartrina Territori Creatiu i Cal Massó.
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