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CIUTADANIA ■   AV U I ,  A L  C E N T R E  C Í V I C  M I G J O R N

El Sopar Solidari per 

Nicaragua fa 18 anys

■ L’Associació Quinchos Uni-
versitaris de Nicaragua (AQUN), 
amb el suport de la regidoria de 
Serveis a la Ciutadania i Gent 
Gran organitza avui, divendres, 
a les 20.30 hores, el 18è Sopar 
Solidari per Nicaragua, el qual 
inclourà una presentació de la 
mateixa associació AQUN.  

En la programació de l’acte 
es durà a terme una xerrada i 
posterior debat anomenat «Jus-
tícia global: migracions i desi-
gualtat», la qual anirà a càrrec 
de Stop Mare Mortum.  

La jornada d’aquesta vespra-
da es realitzarà al Centre Cívic 
Migjorn –ubicat en el carrer de 
la Riera de l’Escorial, 24– i per 
poder assistir només s’hauran 
d’adquirir els tiquets de 10 eu-
ros que es podran demanar al 
mateix lloc moments previs al 
començament de l’acte.  

Contes i jocs per als infants 
Mentre la xerrada es desenvo-
lupa, a partir de les 21 hores, es 
realitzarà una sessió de contes 
solidaris i jocs per als més petits. 
Arribades les 22 hores tindrà 
inici el sopar solidari, en el qual 

s’inclouran productes tradici-
onals i propis de Nicaragua: l’ar-
ròs amb «frijoles», «carne des-
menuzada», vi ecològic i pos-
tres del Baix Camp.  

Juntament amb aquest acte 
d’avui també s’ofereix l’expo-
sició de fotografies de Nicara-
gua, amb la qual coincideix. 

Beques per a estudiants 
treballadors 
L’associació AQUN, membre 
del Consell Municipal de Soli-
daritat i Cooperació Interna-
cional de l’Ajuntament de Reus, 
lidera un programa de beques 
que fa més senzill als joves de 
l’escola Quincho Barrilete del bar-
ri de San Judas, a Managua ac-
cedir a la universitat.  

Es tracta d’un centre educa-
tiu que escolaritza infants i ado-
lescents que treballen al carrer. 
Aquest centre va néixer per l’im-
puls d’un grup juvenil cristià del 
mateix barri l’any 1980 i el su-
port del Ministeri d’Educació 
del govern sandinista. Per abai-
xar l’elevat índex d’atur, actu-
alment l’escola ofereix estudis 
a un total de 900 joves. –C. V.

TRADICIÓ ■  AV U I ,  A  PA RT I R  D E  L E S  1 0  H O R E S

La Vella Quaresma perd 

la seva segona cama

■ Avui a partir de les 10 hores 
arriba la segona activitat set-
manal dedicada a la Vella Qua-
resma a les Peixateries Velles, en 
la qual es produirà la segona ser-
ra de la cama de la mateixa.  

A través d’un espectacle adre-
çat als infants de diferents cen-
tres educatius de Reus presidit 
per Xavi Picarols, el «El Carni», 

el president i el vicepresident 
del Bravium Teatre, Ferran Fi-
guerola i Jaume Ciurana ajuda-
ran a realitzar el deslliurament 
de la Vella Quaresma. Les ses-
sions es realitzaran fins al di-
vendres 18 de març a la plaça de 
les Peixateries Velles i, l’última 
cama, se serrarà el 23 de març, 
a partir de les 12 hores. –C. V.

TEATRE ■  L E S  E N T R A D E S,  D I S P O N I B L E S  AV U I  I  D E M À  A  L A  TA Q U I L L A  D E L  T E AT R E

L’espectacle ‘Petits Monstres’, demà, 

dissabte, al Teatre Bartrina

■ El Teatre Bartrina acollirà de-
mà dissabte la coproducció de la 
Villarroel i Petits Monstres, l’es-
pectacle anomenat Petits Mons-
tres a partir de les 21 hores.  

De la mà de Vanessa Segura, 
Mireia Piferrer i Jordi Brunet, el 
públic gaudirà d’una posada en 
escena d’un conflicte entre du-
es germanes que voregen la qua-
rantena i que es veuen propicia-
des a tornar a casa dels pares.  

Aquest argument desencade-
narà petites problemàtiques que 
originaran una rivalitat que ama-
ga pors, complexos i un gran afec-
te fraternal. Tot plegat, formes di-
ferents de concebre la vida, segons 
l’autora Marilia Samper, la qual 
aboca a l’obra un gran conflicte in-
terior que ella mateixa va viure uns 
anys. De la mà de la direcció de la 
mateixa Marilia Samper i versionat 
per Lola Armadás i Marc Rosich, 

els espectadors frisaran per veu-
re arribar cada frase a escena. 

Pels interessats en veure l’es-
pectacle, poden adquirir les en-
trades –de 15, 12 i 9 euros– a la ta-
quilla del Teatre Bartrina a par-
tir d’avui divendres de les 18 a les 
20 hores i demà dissabte una ho-
ra abans de l’espectacle. A través 
dels webs www.teatrebartrina.cat 
o www.teatresdereus.cat també es 
poden aconseguir.–C. V.

Imatge d’un dels moments de l’espectacle ‘Petits Monstres’, la 
coproducció de la Villarroel i Petits Monstres. FOTO: CEDIDA.

CRISTINA VALLS 

«Al llarg de la meva trajectòria, he 
treballat moltes peces diferents 
i he volgut fer un gir, un petit joc 
òptic, trencant les rigideses que es 
conceben dins el món de l’escul-
tura», comença l’artista Vanesa 
Muñoz ensenyant una de les se-
ves obres de fusta tallades.  

De fet, la madrilenya donarà 
vida a la seva pròxima exposició 
avui, divendres, a partir de les 20 
hores, amb la inauguració de ‘So-
lid desire’ (desitjos sòlids) a la Ga-
leria Antoni Pinyol. El públic que 
vulgui assistir ho podrà fer fins 
al 19 de març. 

L’obra de Muñoz estableix unes 
bases pròpies dels conceptes es-
tablerts a l’art i a la vida. Vol esva-
ir el determinisme i les idees pre-
establertes a través de la seva es-
cultura mitjançant l’exploració 
dels terrenys d’una realitat filo-
sòfica i austera.  

«La meva obra és abstracta, pe-
rò coherent, perquè vull que ca-
da creació sigui autònoma. No vull 
que formin part de mi, perquè te-
nen vida per elles mateixes», de-
talla. Muñoz té la intenció de fer 
bullir la imaginació de l’especta-
dor, creant una identificació auto-
màtica que desfasi les connotaci-
ons de l’art.  

‘Solid desire’ 
Mentre ressegueix amb els dits 
una de les seves figures, comen-
ta que «treballa molt poc la pin-
tura», però que quan ho fa, els co-
lors esdevenen un material més. 
«Utilitzo la pintura com si fos fus-

ta, és un element més que unifi-
ca les coses, que les fusiona».  

Tot seguit, assenyala un parell 
de peces penjades del sostre ela-
borades a partir d’unes planxes de 
metall i de feltre. Ambdues duen 
per nom el de la mateixa exposi-
ció –Solid desire–; tot i això, «no vol 
dir que siguin les protagonistes de 
l’exposició. Cada peça és impor-
tant en si mateixa», distingeix.  

El significat d’aquestes obres 
aèries vénen a explicar el pas de la 
matèria, de més sòlida a més tova. 
«La geometria d’aquesta peça ama-
ga molts detalls, però el color els 

evidencia. El pas del metall al fel-
tre suposa la pèrdua de preocupa-
cions, de l’existència vital, el que 
l’univers espera de nosaltres. Hem 
d’entendre que no hem de canviar 
el món. Fora responsabilitats, 
canviem el nostre propi món. Per-
dem la consciència de ‘jo’», resol.  

La madrilenya vol transmetre 
sense explicar de què parlen les 
seves obres, sense ornaments ni 
gratuïtats. «Les grans narracions 
suposen grans promeses i vull 
transmetre sensacions sense que 
la gent se senti obligada a enten-
dre d’escultura», conclou.

ART ■  L’ E X P O S I C I Ó  E S  P O D R À  V E U R E  D E S  D ’AV U I  F I N S  A L  1 9  D E  M A R Ç

Vanesa Muñoz descobreix a Reus 

la filosofia de l’escultura elàstica

Imatge de l’artista Vanesa Muñoz amb una de les seves obres 
escultòriques a la Galeria Pinyol. FOTO: PERE FERRÉ.

La Galeria Antoni 
Pinyol mostra avui la 
concepció trencadora 
de l’artista, que desfà 
motlles sobre la 
rigidesa de la vida


