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Concerts, documentals i
espectacles durant el mes de març a
Cal Massó
El Centre d'Art Cal Massó iniciarà la nova programació el pròxim dijous 13 amb el
concert del cantautor basc Jabier Muguruza
Cal Massó va ser un dels projectes finançats pel Plan E. Foto: reus.cat

El Centre d'Art Cal Massó de Reus inicia la programació del mes de març amb les presentacions
dels discs de Jabier Muguruza, Fetixte 13 i Wagner Pa & Brazuca Matraca. Seguits d'aquests
concerts, Cal Massó també ha organitzat la projecció del documental Rafea i el Sol , dins del
Documental del Mes (http://www.naciodigital.cat/delcamp/reusdiari/noticia/4363) i també dos
espectacles, un de dansa i música en directe amb la Cia. Wonderdance i un teatre musical, El
cabaret de la mujer pájaro.
Per una altra banda, el mes de març també acollirà quatre sessions de Vermuts Musicals, on cada
dissabte a partir de la una del migdia actuaran Xavier Baró, No Apto, Maurki Gené i Carles Ribot.
A més, el centre també ha organitzat tallers per els més petits, els dissabtes 8, 22 i 29 de març
de 11:00 a 13:00 hores, en què s'introduirà els petits a les arts plàstiques, en concret dedicat a la
pintura i el mosaic, que va a càrrec de Fina Veciana i Ceci Vilanova, pel qual s'han de reservar
places a info@calmasso.cat
Així mateix, Jabier Muguruza encetarà la programació del mes de març el pròxim dijous 13, en què
celebra els seus 20 anys sobre els escenaris amb la presentació del seu últim disc Beste Hogei.
Per una altra banda, el 15 de març Cal Massó canviarà totalment de registre amb el concert del
raper Fetitxe 13 i el 21 de març, el músic brasiler i la seva banda, Wagner Pa & Brazuca Matraca,
presentarà el seu últim disc Forn de Pa, en què es fusionen ritmes de tot el món.
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