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es del mes de setembre passat, el Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona
(CCCB) és la seu de l’exposició Apart-

heid. El mirall sud-africà que a través de l’art, so-
bretot, parla del racisme. Ahir, el CCCB va decidir
organitzar una visita guiada a la mostra per a esco-
lars de Barcelona. Una visita que, gràcies a l’Anella
Cultural, van poder seguir en viu i en directe alum-
nes d’altres quatre ciutats: Reus, Olot, Granollers i
Lleida. A Reus, els escollits van ser alumnes de cin-
què i de sisè de primària dels col·legis Eduard Toda
i Misericòrdia, que es van congregar davant de la
pantalla del Centre d’Art Cal Massó.

El ganxo per despertar l’interès de la canalla en
els continguts de la mostra era el futbolista del Bar-
ça Lilian Thuram que, a banda de la seva suposada
perícia amb la pilota (aquí em caldria l’ajut d’un
cronista d’esports per desenvolupar un tema tan in-
teressant), resulta que és un home compromès amb
diversos programes humanitaris a Àfrica i impulsor
d’una fundació que porta el seu nom i que es dedica
a conscienciar les criatures del fet que de raça, no-
més n’hi ha una, la humana. Thuram va guiar,
doncs, els escolars barcelonins, que s’amuntega-
ven al seu voltant, per l’exposició que, des de Reus,
no es va poder acabar d’apreciar en tota la seva ple-
nitud. Entre el soroll ambiental i el so que no arriba-
va del tot nítid, als aplegats a Cal Massó se’ls van
escapar moltes de les observacions del futbolista. I
era una llàstima perquè tenien altura. Thuram va dir
a la canalla que ell també ha viscut el racisme, no al
lloc on va néixer, l’illa de Guadalupe, «perquè allà
tots som negres», sinó a França, on es va instal·lar
des de jovenet. Al Barça, en canvi, no havia patit
cap mena de discriminació «perquè sóc una perso-
na famosa», amb la qual cosa va apuntar que les ar-
rels del racisme són econòmiques i no pas ètniques.
«Cada persona ha de treballar per canviar les co-
ses», va ser la recepta que va donar als escolars per
acabar amb els mals del món.

I com ho van seguir els escolars reusencs? Doncs
la veritat és que van passar bastant. I no perquè el
tema no els pogués interessar. De fet, feia goig con-
templar ahir aquella canalla tan diversa en els seus
orígens, fidel reflex del Reus de començaments del
segle XXI. Els infants no es van acabar de concen-
trar del tot perquè des del CCCB es va deixar pràcti-
cament tot a les mans del futbolista, sense una con-
textualització, sense alguna mena d’introducció
pedagògica prèvia que deixés ben clars els quatre
punts essencials de l’exposició. La canalla s’ho van
passar bomba gatejant per damunt del parquet de
Cal Massó, xerrant entre ells i anant sovint als bu-
fons i minimalistes lavabos que hi ha al local. I tam-
bé van ser aplicats en el torn de preguntes al futbo-
lista. Però està clar que quan de pedagogia escolar
es tracta, a l’Anella Cultural encara li queda molt
per fer. Ara comença. Donem-li temps.
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Un moment de la retransmissió a Cal Massó. / R.L.

� La galeria d’art An-
quin’s de Reus va inaugu-
rar ahir l’exposició Arqui-
tectures modernistes, que
ha sorgit a partir de l’en-
càrrec que la mateixa gale-
ria va fer a sis artistes per-
què reflexionessin sobre
com s’insereixen els edifi-
cis bastits a cavall dels se-
gles XIX i XX en la ciutat
actual. El resultat, segons
els responsables d’An-
quin’s, és una exposició
«que ens ofereix diferents
visions de com el moder-
nisme s’ha integrat en el
paisatge urbà de ciutats
com ara Reus, Barcelona i
l’Havana i de com una ar-
quitectura tan singular
confereix personalitat i va-
lors als centres històrics
urbans».

Així, el pintor aragonès

Joaquín Mateo inscriu els
edificis en un pla allunyat i
mirant-los des d’una fines-
tra, de l’interior a l’exte-

rior. Lluís Puiggròs mos-
tra panoràmiques de Bar-
celona i diverses perspec-
tives de Reus amb edificis

característics. El barceloní
Carlos Díaz opta per retra-
tar l’arquitectura a partir
de la llum i les ombres, i el
valencià Salvador Montó
busca el contrast entre
l’arquitectura contempo-
rània i els edificis moder-
nistes. Finalment, Josep
Moscardó i Vives Fierro
tracen les seves pintures
amb l’edifici com a motiu
principal i desenvolupen
temes tan coneguts com
ara la casa Munné, la casa
Navàs de Reus, el Palau de
la Música i el passeig de
Gràcia. Vives Fierro, a
més, pinta alguns edificis
modernistes de l’Havana.
Amb l’exposició, la gale-
ria «vol contribuir també a
l’esforç que fa la ciutat de
Reus per difondre el mo-
dernisme i aquesta època
d’esplendor de la ciutat».
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Sis pintors reflecteixen l’arquitectura
modernista de Reus i altres ciutats

La casa Navàs, pintada per Vives Fierro, és un dels quadres
que es poden contemplar a l’exposició. / EL PUNT

Amb músiques de Lluís
Ojos de Brujo, Mala Rdrí-
guez, Tomasito, Diego
Carrasco i Chambao, entre
altres intèrprets, l’especta-
cle planteja l’enfronta-
ment i la barreja de dos
llenguatges de dansa apa-
rentment allunyats, com
són el flamenc i el hip-hop.
La coreògrafa i directora
Mudit Grau està conven-
çuda de la convivència de
tots els estils, segons va
explicar en la presentació
del muntatge al TNC:
«Cadascú trasllada els
passos al seu gènere.» De
fet, aquestes confluències
de disciplines són un re-
flex de com la coreògrafa
concep la fusió de cultu-
res: tothom aporta la seva
identitat i s’enriqueix de
les altres. La música del
muntatge també aposta pel
mestissatge: de composi-
cions ètniques a sorolls
que fan un pas més a l’ha-
bitual recurs descriptiu.

Color Dansa alterna la
direcció d’una escola amb
la creació coreogràfica.
Els seus espectacles s’han
distingit des del comença-
ment per la particular visió
del llenguatge flamenc,

fent-ne un ús diferent a ca-
da obra.

Mudit Grau va ballar els
anys vuitanta amb la com-
panyia d’Antonio Gades
en obres tan significatives
com ara Bodas de sangre,
Carmen i Fuego. També
ha creat les coreografies
d’espectacles com ara
Amadeus, de Peter Schaf-
fer i amb direcció d’Ángel
Alonso, i Los sobrinos del
capitán Gran, amb direc-
ció de Paco Mir.

El Bartrina presenta un espectacle
que fusiona el flamenc i el «hip-hop»

La companyia Color Dansa hi posa en escena demà «Mientes +k parpadeas»

Color Dansa a Àvida vida, un altre dels espectacles que té en cartell actualment. / EL PUNT
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� El centre polivalent de Miami Platja serà l’esce-
nari avui (22.00 h) de la representació de l’obra Me-
jorcita de lo mío, de la companyia La Escapista
Teatro. L’espectacle, un monòleg interpretat per
l’actriu Pilar Gómez, escorcolla en les incerteses i
temors de cada dia, convenientment amanits amb
unes gotes d’ironia i d’humor intel·ligent. El mun-
tatge, dirigit per Fernando Soto, s’ha presentat en
nombrosos escenaris de tot l’Estat espanyol i va ser
una de les propostes destacades de l’última edició
de la Fira de Teatre de Tàrrega.

� La companyia Color Dansa repre-
senta demà al Teatre Bartrina de Re-
us (18.30 h) l’espectacle Mientes +k
parpadeas, que fusiona damunt l’es-

cenari el flamenc i el hip-hop. Creat
l’any 1994 per Mudit Grau i Sílvia
Cano, el grup ha produït durant
aquests anys deu espectacles i és la
companyia resident del Teatre-Au-

ditori de Sant Cugat. El muntatge
que demà es presenta a Reus es va es-
trenar a Barcelona el 2004 i dos anys
després es va reestrenar al Teatre Na-
cional de Catalunya.

Teatre a Miami Platja
N.B. / Mont-roig del Camp


