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● El 12è Festival Interna-
cional de Mim i Teatre
Gestual de Reus, el Cos,
va començar ahir amb la
inauguració al Centre de la
Imatge Mas Iglésies de
l’exposició Pawel Rouba,
el gest que perdura, una
mostra d’homenatge a qui
va ser mestre de pantomi-
ma i professor decisiu en
diverses generacions d’ac-
tors catalans. Rouba, que
va morir fa dos anys, va ser
un dels mestres per excel-
lència del mim i la panto-
mima. Procedent de Polò-
nia, on va néixer l’any
1939 i on va ser primer ac-
tor de la companyia del
llegendari Henrik Tomas-
zewski, Rouba va desem-
barcar l’any 1973 a l’Insti-
tut del Teatre de Barcelo-
na, on amb altres mestres
també d’origen polonès va
revolucionar la formació
dels actors en la seva insis-
tència en el treball físic i
acrobàtic i en disciplines
com ara lluita escènica,
dansa, esgrima, mim i pan-
tomima. Els actors de
companyies ara tan consa-
grades com Tricicle i Vol
Ras, així com bona part
dels membres històrics del
Teatre Lliure, Come-
diants, Dagoll Dagom i
Els Joglars, van rebre els
ensenyaments de Rouba.

L’exposició està comis-
sariada per Jordi Vilà Za-
pata, director escènic i
professor de l’Institut del
Teatre, i recull textos, do-
cuments gràfics (pel·lícu-
les, enregistraments vi-
deogràfics, fotografies),
testimonis del món del tea-
tre, màscares i objectes.
Vilà va comentar ahir que
Rouba va ser un gran per-
sonatge, encara que un
gran desconegut per al

gran públic. Per això, l’ex-
posició no se centra tant en
la biografia personal sinó a
mostrar les múltiples face-
tes de l’artista, una tasca a
la qual ajuden molt els
nombrosos actors i profes-
sionals de les arts escèni-
ques que participen en els

quasi seixanta minuts
d’audiovisuals que es pro-
jecten en l’exposició.

El director artístic del
Cos, Lluís Graells, que
també va ser alumne de
Rouba, és qui ha impulsat
que l’exposició es pro-
dueixi i s’exhibeixi per

primer cop a Reus, atès
que el mestre va inaugurar
la primera edició del festi-
val. Pawel Rouba, el gest
que perdura s’exhibirà a
Reus fins al 29 de novem-
bre. A començament del
2010, s’instal·larà a l’Ins-
titut del Teatre.

El gest que perdura
El 12è Festival Internacional de Mim i Teatre Gestual de Reus s’inaugura amb una exposició

d’homenatge a Pawel Rouba, mestre de diverses generacions d’actors catalans
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Dues imatges de l’exposició: el mateix Rouba i un grup de màscares. / EL PUNT

● Dues companyies franceses (Che-
mins de Terre i Pas de Dieux), una de
catalana (Joan Baixas) i una d’israe-
liana (Tiberias Municipal Theatre)
actuaran avui al Cos. Chemins de
terre presentarà Polichineur de ti-
roirs als jardins de la Casa Rull
(19:00), mentre que Pas de Dieux
posarà en escena Business is busi-
ness al teatre de l’IES Baix Camp
(22.00 h). Tiberias Municipal Thea-
tre portaran el seu And God created
the woman, una història de ressonàn-
cies bíbliques, al teatre de l’Orfeó
Reusenc (20.30 h). I la companyia de
Joan Baixas representarà Zoé al Bra-
vium Teatre (23.30 h).

El Cos programa avui quatre espectacles

Una imatge de l’espectacle dels israelians Tiberias Municipal Theatre.

● Cambrils. L’Ajuntament de Cambrils va presentar
ahir les bases de participació en la XVII Biennal
d’Art Contemporani Català, una mostra que uneix
poblacions catalanes per impulsar la creació jove i
que es desenvoluparà l’any que ve a diferents sales
del país. Cambrils en forma part des de l’any 1990.
La biennal està oberta a tots els joves artistes de Ca-
talunya menors de 35 anys. Les obres seleccionades
pel jurat gaudeixen de total llibertat creativa i temàti-
ca i són premiades amb 400 euros com a ajut per a la
producció de l’obra. El director del certamen, Josep
Canals, va destacar que la mostra té el suport de mol-
tes institucions i entitats, cosa que dóna com a resul-
tat que «aquesta mostra es converteixi en una gran
oportunitat de promoció per als joves artistes». Els
artistes interessats a presentar les seves obres poden
fer-ho fins al 31 de gener del 2010 al carrer de la
Creu, 16, de Sant Cugat del Vallès. També poden ob-
tenir més informació trucant al telèfon 93.675.49.02.
L’exposició de la XVII Biennal d’Art Contemporani
Català estarà a Cambrils durant tot l’estiu del
2010. / EL PUNT

CAMBRILS
Obert el termini per participar en la XVII
Biennal d’Art Contemporani Català

● Reus. Xangoa, la nova aventura musical del saxo-
fonista Perico Sambeat, serà un dels dos concerts
que tindran lloc al novembre a La Palma de Reus, or-
ganitzats per l’Associació per a la Música Creativa i
Actual (AMCA). Sambeat lidera un quartet de mú-
sics amb què dóna sortida al seu vessant més experi-
mental, elèctric i arriscat. El concert tindrà lloc el 8
de novembre (20.00 h). L’altre recital serà el de No-
mada la Ghana, un grup de quatre músics que practi-
quen la fusió entre la rumba i el rock. Han enregistrat
una maqueta autoeditada, Trets de mala nit (2007), i
un CD per a la banda sonora del documental Tot so-
bre la marxa (2008). Pel que fa a les llengües que uti-
litzen més freqüentment per compondre, són el cata-
là, el castellà i, fins i tot, l’esperanto, sota una fusió
de diferents estils musicals (rumba, rock, folk, reg-
gae). Aquest concert, que tindrà lloc el 21 de novem-
bre (22.30 h), forma part del Cicle Desperta Reus,
una iniciativa de diversos grups de música de la ciu-
tat que vol impulsar la música jove. / EL PUNT

REUS
Perico Sambeat i Nomada la Ghana tocaran a
La Palma el mes de novembre que ve

● Tarragona. L’Obra Social «la Caixa» organitza, per
tercer any consecutiu, Tarragona Urbana, una troba-
da entre l’art i la cultura urbans que enguany comme-
morarà els 25 anys de hip-hop a Catalunya, un feno-
men que va començar de manera tímida a través de
les pel·lícules estrenades els anys vuitanta, que mos-
traven l’univers dels grafits i del breakdance. Des
d’aquell moment i fins avui, el hip-hop no ha parat de
créixer i ha aconseguit una escena sòlida al país.
L’homenatge que retrà Caixafòrum Tarragona a
aquest fenomen inclourà una taula rodona sobre els
inicis del hip-hop, que tindrà lloc avui (19.00 h) amb
alguns dels protagonistes d’aquell moment. També
es projectarà Spanish graffiti old school, un recull
d’entrevistes a escriptors i escriptores dels vuitanta.
Tarragona Urbana també ha programat per dissabte
una exhibició de grafits a càrrec d’alguns dels seus
autors més destacats, com ara Zeta i el col·lectiu SN.
La trobada també inclourà una zona alliberada on
els visitants podran pintar lliurement als murs de
Caixafòrum Tarragona al ritme de la sessió que por-
tarà a terme DJ Koa. La programació es completarà
amb el concert de Jazzyrizzla i tallers d’art urbà amb
la participació de Rapsodas. / EL PUNT

TARRAGONA
La tercera edició de Tarragona Urbana
commemora 25 anys de «hip-hop» a Catalunya


