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La mostra, que Miquel S.
Jassans (Alforja, 1937) va
presentar per primer cop fa
dos anys a Valls, arriba ara
a Reus sense que l’autor
hagi perdut el neguit filo-
sòfic que el va moure a
crear els quadres i que no
és altre que el d’interro-
gar-se sobre l’origen de
l’univers. Jassans es con-
fessa agnòstic, i per això,
segons explica, «no tanco
la porta a admetre que hi
pugui haver alguna cosa
que va originar l’univers i
que mou el món». L’artista
explica que al llarg dels
anys ha llegit una bona pi-

la de llibres de filosofia i
de física que algunes vega-
des l’han ajudat a dissipar
incògnites. En definitiva,
una inquietud, la de l’etern
misteri de la vida, que tam-
bé reflectirà en la seva ter-
cera novel·la, que està en
procés de revisió i de la
qual no vol explicar gaire
cosa, només que està am-
bientada a l’època medie-
val i també en els primers
anys que van seguir l’aca-
bament de la Guerra Civil
espanyola. I és que al seu
renom com a artista i con-
reador de disciplines com
ara l’onomàstica o la topo-

nímia, Jassans ha afegit en
els últims anys la faceta de
narrador d’èxit amb la pu-
blicació de les novel·les El
secret dels pergamins cà-
tars i Diari d’un artista.

L’atzar i l’energia que
van participar en la creació
de l’univers també són dos
dels elements que Jassans
ha fet servir per crear els
seus quadres. Així, mani-
pulant pintures i dissol-
vents, ha calat foc a les te-
les, amb la qual cosa ha
aconseguit un seguit de

textures i colors que tras-
lladen directament l’es-
pectador a l’espai sideral.
Tal com escriu Jordi Agràs
en un dels textos del catà-
leg de l’exposició, amb
aquesta obra, Miquel S.
Jassans «sembla que ens
vulgui dir que darrere de
tot hi ha l’atzar; cada tela,
sotmesa a un procediment
similar, presenta resultats
diferents, com aquell qui
diu, mons diferents, un ca-
tàleg de mons per poder
triar en quin viure».

Miquel S. Jassans
explora l’origen de
l’univers en la seva

obra més recent
El pintor presenta «Visions estel·lars»

al Museu d’Art i Història de Reus

NATÀLIA BORBONÈS / Reus

● L’exploració de l’origen de l’univers és la temàtica co-
muna de la vintena de quadres de l’exposició Visions es-
tel·lars, que Miquel S. Jassans presenta a la Sala Quatre
del Museu d’Art i Història de Reus fins al 21 de desem-
bre. Un conjunt de teles que traspuen la decisiva interven-
ció de l’atzar en la creació del món.

Miquel S. Jassans, fotografiat davant d’un dels quadres de
l’exposició que presenta al Museu d’Art i Història. / EL PUNT

Cinc cançons aspiren a endur-se el
premi que convoca el celler Vall Llach
● Porrera. Cinc cançons que s’han musicat amb poe-
mes de Josep Pedrals, Xavier Grimau, Pere Quart,
Miquel Martí i Pol i Jacint Verdaguer són les fina-
listes del primer Premi Miquel Martí i Pol del Pri-
mer Certamen Terra i Cultura, que ha convocat el
celler Vall Llach de Porrera amb motiu del desè ani-
versari de la seva fundació. El jurat del premi, que
està format per Emili Teixidor, Lluís Marrassé, Ra-
mon Muntaner, Lluís Gendrau i Lluís Llach, anun-
ciarà dilluns el guanyador del concurs, que vol pre-
miar la millor cançó amb música original basada en
un poema en llengua catalana. Els finalistes són
Clara Andrés, amb la cançó Personatges de Josep
Pedrals; Conxita, amb Santa Rita, santa Rita de
Xavier Grimau; Guillamino, amb Cançó explícita
de Pere Quart; Ismael Inarejos, amb Mira’m als ulls
de Miquel Martí i Pol; i Roger Mas, amb Anem de
Jacint Verdaguer. El guanyador s’emportarà 5.000
euros i una obra de l’escultor Josep Bofill. / EL

PUNT.

Les escoles de dansa de Reus
organitzen el premi Roseta Mauri
● Reus. Les escoles de dansa de Reus han organitzat
aquest cap de setmana el premi beca Roseta Mauri,
amb què volen estimular l’activitat dels ballarins
que s’estan formant a les comarques de Tarragona.
Els guanyadors de les beques es decidiran a partir
de les classes que s’impartiran avui i demà a l’esce-
nari del Teatre Bartrina i que permetrà al jurat valo-
rar la qualitat tècnica dels ballarins. En concret,
avui es faran classes de clàssic, jazz i claqué i demà,
de flamenc, contemporani i hip-hop. Dilluns, a dos
quarts de vuit del vespre, hi haurà la gala final del
premi, on ballaran tots els participants de la convo-
catòria. El jurat del premi està format pels directors
i professors de les escoles participants. / EL PUNT.


