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� Premi d’arquitectura per a un
edifici de Capafonts. La seu del Pa-
tronat Municipal de Turisme Rural
de Capafonts, que es va inaugurar el
març de l’any passat, ha estat guar-

donada com un dels projectes fina-
listes dels premis Vivir con madera,
un dels més importants d’arquitectu-
ra en fusta concedits a l’Estat, que
convoca anualment Arquinfad, l’As-

sociació Interdisciplinària de Disse-
ny de l’Espai del Foment de les Arts i
el Disseny. L’edifici és obra de l’ar-
quitecte reusenc David Tàpias. / EL

PUNT/ANTON BRIANSÓ

Formada a l’Institut del
Teatre de Barcelona i a
Brussel·les, i després
d’uns anys enrolada en
companyies de dansa con-
temporània i de crear di-
verses coreografies (com
Egomotion, entre els anys
2002 i 2004, una trilogia
sobre la infància, l’adoles-
cència i la joventut), Gó-
mez va decidir fa tres anys
implicar la seva mare, Ro-
sa Vicente, que no tenia ni
formació ni experiència
teatral prèvies, a Mi madre
y yo, una performance on
totes dues utilitzen el gest i
el text per explicar els seus
drames del dia a dia. La
mateixa creadora de l’es-
pectacle n’ha explicat així
l’argument: «Hi ha una fo-
to en banyador de la meva
mare i meva estirades a
terra, és una projecció en
una paret blanca. Entro a
l’espai i després la meva
mare, que es posa al meu
costat, estem les dues jun-
tes, una al costat de l’altra.
Fem moviments per mos-
trar les nostres diferències
i igualtats anatòmiques. Fa
estona que ningú no parla,
no hi ha música. La meva
mare es transforma en Ti-
na Turner i més tard en Ni-

na Juggen. Sona Kraft-
werk i explico a la meva
mare una escena que un
dia vaig viure dins d’un ta-
xi amb aquella música. La
meva mare no coneix
Kraftwek, no sap si li agra-

da o no. Es posa a mirar la
tele i queda adormida, de
mentida, és clar. Jo em
despullo i quan ella obre
els ulls em troba així de
desemparada i em diu:
«Sònia, això és massa dra-

màtic, vesteix-te, filla me-
va». Després fem més
ximpleries una altra esto-
neta i ja està».

Mi madre y yo ha fet gira
amb èxit per diversos pa-
ïsos d’Europa, i també
d’Amèrica, i la resposta ha
animat Sònia i Rosa a re-
petir experiència en un al-
tre espectacle, Las Vicente
matan a los hombres, un
títol que al·ludeix a les do-
nes de la seva família, que
han quedat quasi totes ví-
dues prematurament.

Les últimes creacions
de Gómez han estat Natu-
ral 2 i Experiencias con un
desconocido, que l’any
passat li van valer un dels
premis FAD Sebastià
Guasch. Segons el jurat
del premi, el límit de les
peces de Sònia Gómez «és
la línia que separa realitat
de ficció, ser i representar,
veritat i mentida, escènic i
antiescènic. Propostes au-
tobiogràfiques que con-
dueixen l’espectador a la
reflexió».

Mi madre y yo s’inscriu
en el cicle Petit’s Formats,
que organitzen conjunta-
ment el centre d’art Cal
Massó i el Centre d’Arts
Escèniques de Reus.

Sònia Gómez representa «Mi madre
y yo» al centre d’art Cal Massó

La coreògrafa de la Sénia coprotagonitza l’espectacle amb la seva mare

NATÀLIA BORBONÈS / Reus

● La coreògrafa i intèrpret Sònia
Gómez posarà demà en escena al
centre d’art Cal Massó de Reus Mi
madre y yo, un espectacle que inter-

Dos moments de l’espectacle que demà arriba a Reus.

preta amb la seva mare. Gómez, nas-
cuda a la Sénia l’any 1973, té una
llarga trajectòria com a ballarina
(amb el seu pas per companyies com
General Elèctrica, La Carnicería

Teatro i La Fura dels Baus) i com a
autora d’espectacles, que es caracte-
ritzen per la seva contemporaneïtat i
transgressió i pel treball sobre pro-
postes autobiogràfiques.

● L’Ajuntament de Sant
Carles de la Ràpita preveu
que la segona fase de cons-
trucció del futur museu del
mar a l’edifici de les Caso-
tes pugui quedar enllestida
d’aquí a uns set mesos. Ho
va assegurar ahir la regido-
ra de Cultura, Amparo Pé-
rez, després de visitar les
instal·lacions per saber en
quin estat estan les obres.
Les obres del futur Museu
del Mar, que convertiran
l’edifici neoclàssic de les
Casotes en el primer mu-
seu públic de la història de
la Ràpita, van començar a
l’octubre passat. L’actua-
ció, amb un pressupost
global de 800.000 euros,
ha de suposar l’adequació
tant de l’espai interior com
exterior de l’edifici, la re-
cuperació d’una part de la
nau del dipòsit per a usos
complementaris i canviar
la fesomia de la façana
principal, amb una inter-
venció arquitectònica que
la dotarà de grans fines-
trals i d’un enllumenat or-
namental.

Segons va declarar Pé-
rez, en la visita a les Caso-
tes es va comprovar que
les obres s’estan executant
a bon ritme, però es va

constatar «la necessitat
d’avançar els treballs de
condicionament dels ac-
cessos a l’edifici». Per fi-
nançar aquestes actua-
cions de millora dels ac-
cessos al recinte museís-
tic, valorades en 240.000
euros, l’Ajuntament ja ha
sol·licitat una subvenció
de l’1 per cent cultural a la
direcció general de Patri-
moni Cultural de la Gene-
ralitat. Aquestes obres ar-
riben després que el 2002
es realitzessin els treballs
de consolidació de l’es-
tructura de l’edifici. Des
de llavors, no s’hi havia fet
cap actuació més en espera
que arribés la subvenció
del Pla Únic d’Obres i Ser-
veis de Catalunya
(PUOSC), que es va sol·li-
citar l’any 2003 i que es va
concedir l’any passat.

El museu del mar tindrà
tres plantes. També es res-
taurarà l’antic dipòsit an-
nex a l’edifici principal
que va servir de magatzem
de mercaderies en l’època
posterior al segon Canal
de Navegació. El principal
fons museístic del centre
serà la col·lecció de mala-
cologia de Joan Brunet,
que ara és de propietat mu-
nicipal.

Les obres del museu
del mar de la Ràpita

s’enllestiran a la tardor
ACN / Sant Carles de la Ràpita

L’edifici de les Casotes està en obres. / EL PUNT

● El cineasta britànic Ant-
hony Minghella va morir
ahir als 54 anys d’una he-
morràgia cerebral, després
de ser operat en un hospi-
tal londinenc. Minghella,
director de pel·lícules com
El pacient anglès i Could
Mountain, havia d’estre-
nar ahir mateix a Londres
la seva última obra, The
nº1 Ladies detective Agen-
cy, rodada a Botswana per
a la BBC. La sobtada mort

del cineasta va commocio-
nar la cultura britànica, de
la qual era una figura des-
tacada tant pel seu treball
com a director i guionista,
que va ser reconegut a Ho-
llywood, com per la seva
presidència del British
Film Institute. Minghella
va guanyar l’any 1996 un
Òscar com a millor direc-
tor per El pacient anglès.
També van tenir èxit Co-
uld Montain i El talento de
Mr. Ripley.

Mor el director del film «El
pacient anglès»
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