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Prosceni Reddis Bartrina, converses amb creadors 

Organitza: Fundació Privada Reddis i el Consorci del Teatre Bartrina de Reus 

 

                                                                                                                                                              disseny del cartell: Teresa Felip 

 

Programació (a 4 juny 2021) 2021-2022 

Cicle 1: trajectòries.  

A l’avançada del Teatre Bartrina 
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Dimecres 27 d’octubre 2021, a les 19 h 

ORIOL TARRAGÓ, dissenyador de so i tècnic de postproducció de cinema 

Presenta: Daniel Villanueva, productor de cinema, director de l’Escola de Cinema de Reus 

 

 

 

Oriol Tarragó, nascut a Reus el 1976,  (1976) va cursar els seus estudis a l'Escola Superior de 
Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), de la qual es va graduar amb el documental Pura 
(1999) després de rebre una beca per a una estada a la Ngee Ann Polytechnic de Singapur. Al 
seu retorn  va treballar amb Guillermo de el Toro a El espinazo del diablo (2001) i amb la seva 
company de l'ESCAC Juan Antonio Bayona a L’orfenat (2007).  Posteriorment es va traslladar 
als Estats Units, on va ampliar la seva formació en postproducció a la Universitat de Nova York 
i a Londres, on va treballar com a muntador de so. 

Ha col·laborar amb directors com Jaume Balagueró, Kike Maíllo, Denis Villeneuve, Daniel 
Monzón i Juan Antonio Bayona.  Ha dissenyat el so de multitud de llargmetratges espanyols i 
internacionals, com Rec (2007), Lo imposible (2012) o El Niño (2014), Penny Dreadfull (2014), 
Jurassic World: el regne caigut (2018). També ha dissenyat el so de films com Mentre dorms 
(2011), Enemy (2013), Un monstre ens ve a veure (2016), Superlópez (2018), Malnazidos (2020) 
i Cosmética del enemigo (2020). Aquesta darrera pel·lícula va ser localitzada, entre d’altres 
llocs, a Reus. Ha rebut quatre premis Goya, set premis Gaudí, una Bobina d'Or (L’orfenat) i una 
nominació (per Penny Dreadfull) de la MPSE (Associació Nord-americana de Muntadors de So) 
També ha rebut el premi a millor Dissenyador de so Europeu 2017 per Acadèmia Europea de 
Cinema  i el Premi Maria Honorífica del Festival de cinema de Sitges (2020). 

 En l'actualitat compagina el seu treball en postproducció de so, des del seu estudi Coser y 
Cantar, amb la docència a l'ESCAC.  És membre de l'Acadèmia d'Arts i Ciències 
Cinematogràfiques d'Espanya i de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences nord-americà 
(acadèmia de Hollywood).   
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Dimarts 23 de novembre 2021, a les 19 h. 

LLUÍS PASQUAL, director de teatre 

Presenta: Begoña Barrena, crítica d’arts escèniques, llicenciada en Filologia Anglesa 

 

 

 

 

Lluís Pasqual i Sánchez (Reus, 1951) és un director de teatre que ha obtingut prestigiosos 
guardons, nacionals i internacionals.  Fundador del Teatre Lliure l'any 1976, el va dirigir en 
dues etapes, la última fins al 2018. Ha estat director del Centro Dramático Nacional de Madrid, 
de l'Odéon-Théâtre de l'Europe de París i de la Biennal de Teatre de Venècia. Les seves 
direccions teatrals s’han estrenat a sud-amèrica (principalment a Argentina) i a Europa, sobre 
tot a França i a Itàlia on va col·laborar amb Georgio Strheler al Piccolo Teatro de Milano. Ha 
dirigit representacions de teatre, òperes i sarsueles als principals teatres lírics.  S’ha apropat 
com ningú a l’obra de Federico Garcia Lorca. 

 Va inaugurar els dos teatres recuperats a Reus:  el teatre Fortuny (1988 amb Montserrat 
Cavallé) i el teatre Bartrina (1997, amb Montse Guallar, Emma Vilarasau, Montserrat Salvadó i 
Dolors Juanpere). En aquest darrer teatre hi va estrenar obres amb Núria Espert, Rosa Maria 
Sardà i produccions del desaparegut Centre d’Arts Escèniques de Reus. 

 Premi Nacional de Teatre i Dansa, 1984, Premi Ciutat de Barcelona, el 1985, Premi de Teatre 
de la Generalitat de Catalunya el 1988, Premi Nacional de Teatre del Ministeri de Cultura el 
1991, Cavaller de la Legió d'Honor francesa el 1996, Premi de la Comunitat de Madrid el 2002. 
El 2015 li fou concedida la Creu de Sant Jordi pel talent que distingeix la seva aportació a 
l'escena i a la cultura catalana i europea. 
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Dimarts 25 de gener 2022, a les 19 h. 

JORDI BOSCH, actor de teatre, cinema, televisió 

Presenta: Pep Tugues, periodista, gestor cultural, director del Teatre Auditori de Sant Cugat 
(2005-2020) 

 

 

Jordi Bosch i Palacios (Mataró, 1956) és un actor català de teatre, cinema i televisió. 

Procedent del teatre independent, debutà professionalment l'any 1981 amb l'obra de Dario Fo 
Mort accidental d'un anarquista. Gran part de la seva carrera es vincula al Teatre Lliure, on ha 
treballat en nombrosos muntatges dirigits per Lluís Pasqual, Fabià Puigserver o Lluís Homar. 
Amb El barret de cascavells de Pirandello (1994) obtingué el Premio Nacional de Teatro i el 
premi de la Crítica d'aquella temporada. Altres premis els guanyà per obres com Restauració,  
dirigida per Ariel García Valdés (1990), i Lo desengany (1992).  

Ha participat en un gran nombre de produccions teatrals on destaquen muntatges com Les 
noces de Fígaro (1989), L'hort dels cirerers (2000), Fuente Ovejuna (2005), Els jugadors (2011-
2012) i Infàmia (2017).  

Al teatre Bartrina de Reus hi ha estrenat Fi de partida de Beckett, dirigida per Rosa Novell 
(2005) i dues produccions del Centre d’Arts Escèniques de Reus: Adreça desconeguda de  
Kathrine Kressman Taylor (2006) i Carta d’una desconeguda (2007) d’Stefan Zweig , ambdues  
dirigides per Fernando Bernués.  

Conegut popularment a Catalunya per les seves incomptables aparicions en sèries televisives 
com ara Nissaga de poder, Jet Lag, Majoria Absoluta o La sagrada família  i al cinema en 
papers realitzats a El perquè de tot plegat (1994), La buena vida (1996) o Silencio roto (2000). 

El 2019 va protagonitzar La partida d'escacs, de Zweig, i l’any 2021 està girant per tota 
Catalunya, amb d’Emma Vilarasau, La cabra o qui és Silvia? d’Edward Albee. 



5 
 

 

Dimarts 22 de març 2022, a les 19 h. 

JONE SAN MARTIN (1966), ballarina i coreògrafa 

Presenta: Cristina de Anciola, ex ballarina, coordinadora artística del Premi Roseta Mauri 

Activitat organitzada en col·laboració amb el Premi Internacional Roseta Mauri de dansa 

 

 

 

Jone San Martin, és una ballarina i coreògrafa nascuda a Donosti. Va estudiar amb Mentxu 
Medel a Donosti, a l’Institut de Teatre de Barcelona i a Mudra Internacional Brussel·les. Va 
treballar a la Compañia Nacional de Danza a Madrid, al Theater d’Ulm, amb Jacobo Godani a 
Brussel·les i va ser membre del Ballet de Frankfurt sota la direcció de William Forsythe. Va ser 
membre de la Forsythe Company de 2005 a 2015 i de Dance on ensemble a Berlin des del 
2015.  

Invitada per tal d’inaugurar la exposició de Francis Bacon amb Forsythe, Caspersen y Bürkle, al 
Museo Haus der Kunst de Munich el 1996, a la Fundació Cartier en una exposició d´Issey 
Miyake el 1999, Jone San Martín manté una relació constant amb el món de l’art.  Com a 
coreògrafa, ha creat peces per a la pintora Angelica Gilbert i la artista coreana Lee, el escultor 
Bruno Feger y Tamara Cirz entre d’altres. El cine i el vídeo figuren també en la seva trajectòria: 
The mind of Dr. Forsythe i The way of the seed de Fabrik, i Jonemanak, en col·laboració amb 
Nerea Pagola.  

Jone San Martín va rebre el 2006 el Premio Trayectoria Artística que atorga la Asociación de 
Profesionales de la Danza de Guipúzcoa. En 2016 va crear la seva pròpia companyia a Berlín. 

Ha estat membre del jurat de Premi Internacional de dansa Roseta Mauri els anys 2011, 2015 i 
2019 i ho serà el 2022.   

 

 



6 
 

Dimarts 19 d’abril 2022, a les 19 h. 

MIQUEL ORTEGA, compositor, director d’orquestra, pianista 

Presenta: Marc Moncusí, director d’orquestra, director artístic de l’Associació de Concerts de 
Reus 

Activitat organitzada amb motiu del centenari de l’Associació de Concerts de Reus (1921-2021) 

 

 

 

 

 

Miquel Ortega va néixer a Barcelona el 1963. Cursà estudis musicals al Conservatori del Liceu. 
L’any 1979 va entrar a formar part de la plantilla de mestres del Gran Teatre del Liceu de la mà 
del baríton Vicenç Sardinero. Ampliar els seus estudis amb els mestres Ernest Xancó, Manel 
Oltra i amb Antoni Ros Marbà. L’any 1990 es traslladà a Madrid com a director d’orquestra del 
Teatro Lírico Nacional La Zarzuela. Ha dirigit al Liceu, la Zarzuela, Teatro Real de Madrid, Teatro 
Colón de Buenos Aires, Kennedy Center de Washington, Kings Theater d’Edimburg, Capitole de 
Toulouse i Covent Garden de Londres. Ha estrenat títols com La celestina, de Joaquim Nin-
Culmell (2008) i Dalí, de Xavier Benguerel.  
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És autor de l’òpera La casa de Bernarda Alba (estrenada el 2007 a Brasov, Romania), del ballet 
Bestiario (2002-09) i del conte El niño y la creación del mundo, estrenada al Teatre Real de 
Madrid el mes de gener de 2012. Com a compositor disposa d’un important repertori de 
cançons que han estat interpretades, entre d’altres, pel tenor argentí Luís Lima, el baríton 
Carlos Àlvarez o les sopranos Montserrat Caballé i Ainhoa Arteta.  

El 22 d’abril de 2022 actuarà com a pianista al Teatre Fortuny acompanyant al baríton Àngel 
Òdena en un recital dirigit per Marc Moncusí dins la programació del centenari de l’Associació 
de Concerts de Reus.  

 

 

 


