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Detingut el
suposat autor
del tiroteig
amb dos ferits

VALLS

■ El suposat autor del tiroteig
a Valls que va deixar dues per-
sones ferides de bala ha estat
detingut pels Mossos d’Es-
quadra. De fet, la detenció, se-
gons han confirmat fonts po-
licials, es va efectuar poques
hores després dels fets, que
van tenir lloc la matinada del
divendres 19 de setembre. Es
tracta d’un home de 51 anys,
veí de Valls, de nacionalitat
marroquina, que residia a la
masia on es va produir el tiro-
teig, al camí dels Molins, als
afores de la ciutat. Els Mossos
van trobar-hi 140 plantes de
marihuana per la qual cosa se’l
va detenir per un delicte con-
tra la salut pública a l’espera
que la investigació conclogui
la seva imputació per lesions.
Tot indica que va ser una ven-
jança per drogues.

CONCA DE BARBERÀ

La comarca s’uneix
a la consulta del 9-N
■ Un total de 17 municipis de
la Conca de Barberà han rea-
litzat plens extraordinaris pe-
raprovar la moció presentada
per l’Associació de Municipis
per la Independència (AMI) i
l’Associació Catalana de Mun-
cipis(ACM)pertaldedonarsu-
port a la convocatòria de con-
sulta sobre el futur polític de
Catalunya prevista per el 9 de
novembre. Avui dijous serà el
torn de Pira i de Vilaverd.-B.A.

TEATRE ■ É S U N M O N Ò L E G D E J O R D I C E R V E R A

‘Moleskine’ arriba a l’Espai
La Magrana de Valls
■ El monòleg Moleskine arribarà
aquest diumenge a Valls, a l’Espai
La Magrana. Serà a les set de la
tarda i és necessari fer reserva
prèvia ja que l’aforament és molt
limitat.

Moleskine és una proposta al-
ternativa de teatre de proximitat
interpretada per la vallenca Vi-
olant Llopis i escrita per Jordi
Cervera. Segons Llopis, «l’obra
neix de la necessitat de fer teatre
i del moment difícil en què es-
tem vivint». L’espectacle té una
durada de 25 minuts aproxima-
dament, «però són uns minuts
de rellotge intensos», informa
l’actriu.

El monòleg pretén trencar
amb la quarta paret del teatre i
aconseguir una comunicació di-
recte amb l’espectador, que pas-
sa a formar part de l’obra.

Moleskine és una història de
contradiccions: amor i mort, es-
perança i traïció, rebuig i accep-
tació, on el públic no seu a platea
i l’actriu no és a l’escenari.

L’antecedent d’aquest monò-
leg és El Mort, una proposta que
va formar part del Cicle de Cre-
ació Contemporània de Reus
(CCR), un cicle posat en marxa pel
Centre d’Arts Escèniques de Reus
el gener del 2008 al Teatre Fortuny
amb la finalitat de donar un im-
puls a la dramatúrgia i a la crea-
ció escènica del Camp de Tarra-
gona.

Va ser en aquest context on es
va interpretar El Mort, un mun-
tatge on la platea era buida i on
el públic es distribuïa per les llot-
ges en 5 grups de 10 persones ca-
dascun. A cada llotja, diferents
personatges explicaven la seva

relació amb el mort i el públic es
convertia en un element més de
l’obra. Un dels monòlegs era Mo-
leskine, interpretat per l’actriu
Violant Llopis i dirigit per Jordi
Vall.

L’autor del monòleg és Jordi
Cervera, periodista, responsa-
ble del blog de llibres de Catalu-
nya Ràdio i el portal 324. «Moles-
kine és el meu primer text teatral
seriós», diu.

L’estrena es va fer l’octubre
de l’any passat al restaurant Por-
tal22,aValls.Durantaquesttemps,
l’espectacle ha passat per dife-
rents espais, i aquest diumenge
arribarà al de La Magrana.–M.P.

La intèrpret de ‘Moleskine’ és l’actriu vallenca Violant Llopis. FOTO: CEDIDA

MONTSE PLANA

Per aquest cap de setmana s’han
organitzat visites guiades a l’an-
tic convent del Carme, una acti-
vitat que permetrà als vallencs i
vallenques redescobrir l’edifici
més antic de Valls.

L’activitat s’emmarca en la ce-
lebració de les Jornades Euro-
pees de Patrimoni i està organit-
zada pel professorat de l’Enxa-
neta, l’Institut d’Estudis Vallencs,
el Museu de Valls i l’Ajuntament.
En concret, es duran a terme dos
tipus de visites: unes de caire
històric i unes altres que se cen-
traran en les noves instal·lacions
de l’escola.

Pel que fa a les visites d’interès
històric, es realitzaran dissabte
i diumenge al matí. Seran rutes
guiades que aniran a càrrec d’his-
toriadors i arquitectes que mos-
traran l’interior del convent del
Carme. En aquesta visita, els par-
ticipants podran conèixer la
història d’aquest convent i els
elements patrimonials més des-
tacats. Per assistir-hi és neces-
sari inscriure’s prèviament a l’Ofi-

cina Municipal d’Informació i
Turisme.

D’altra banda, l’equip de pro-
fessors del centre realitzarà vi-
sites que aniran destinades a
conèixer les noves instal·lacions
de l’Escola Enxaneta. Serà dis-
sabte a la tarda i no és necessari
inscriure’s.

Les visites s’han organitzat
després que l’edifici hagi estat en
obres durant 9 anys. El convent
del Carme és la seu de l’Escola
Enxaneta, però per problemes

estructurals, l’any 2004 el cen-
tre es va haver de traslladar a la
plaça del Quarter, on antigament
hi havia l’Institut Narcís Oller.

Es va preveure que la rehabi-
litació estaria enllestida en dos
anys, però les obres van ser atu-
rades en diverses ocasions. Una
de les causes va ser la troballa de
les restes de l’antic convent car-
melita.

L’empresa responsable dels
treballs arqueològics va trobar
les antigues cel·les dels 30 mon-

jos que integraven la comunitat
a les aules de l’escola. Al gimnàs,
hi havia el menjador del convent,
i a la biblioteca, la sala capitular.
A la cel·la del prior, els arqueòlegs
hi van trobar manuscrits.

A les parets de l’actual escola
han quedat a la vista les restes de
pintura que decoraven l’antic
convent. Segons va informar l’al-
calde de Valls, Albert Batet, s’està
treballant per conservar les pin-
tures, «una excel·lent troballa
patrimoni de la ciutat».

CULTURA ■ L E S R U T E S E S R E A L I T Z A R A N A Q U E ST D I S S A BT E I D I U M E N G E

Valls organitza visites guiades per
redescobrir el convent del Carme

Els alumnes de l’Escola Enxaneta, al pati del centre, el primer dia del curs escolar. FOTO: MONTSE PLANA

S’oferiran dos tipus de
rutes: unes d’interès
històric i unes altres
destinades a mostrar
les instal·lacions de
la nova escola


