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MONTSE PLANA  

Aquest vespre, el cantautor Albert 
Pla, el músic basc Fermín Mugu-
ruza, i el compositor i produc-
tor català Raül Fernández ‘Re-
free’ arribaran al Centre Cultu-
ral per mostrar la seva particular 
visió de la guerra. Serà a les 21 h 
que els tres artistes pujaran a 
l’escenari presentaran en primí-
cia a les comarques tarragoni-
nes l’espectacle Guerra. 

El muntatge està protagonit-
zat per un soldat anomenat Pla, 
i una ciutat, que és Muguruza, 
dos personatges que es llança-
ran retrets i utilitzaran les cançons 
per mostrar les seves desavinen-
ces a través de la música en di-
recte del productor musical Ra-
ül Fernández. Mentrestant, es 
projectaran efectes multimèdia 
sobre l’escenari per crear ambi-
ents i suggerir atmosferes per co-
mençar una gran batalla. 

La història se situa en una ciu-
tat imaginària controlada per for-
ces humanitàries, tot i que es fan 
al·lusions a Palestina i Lampe-
dusa a través de murs de segre-
gació, murs invisibles i apartheids. 

Compromís 
L’espectacle es mou pel compro-
mís dels tres artistes, que consi-
deren que «entre la realitat de la 
guerra i la imatge que en tenim 
hi ha una gran distància».  

És per això que l’objectiu del 
muntatge és convidar als espec-
tadors a pensar sobre si les guer-
res són necessàries per aconseguir 
la pau i si s’estan convertint en 
un espectacle. De fet, la motiva-
ció de Pla, Muguruza i Refree per 
fer aquesta obra va ser la denún-
cia de les «guerres humanitàri-
es, on es mata en nom de la pau», 
i de la conversió del dolor aliè a es-
pectacle. 

Guerra porta en gira durant 
tot l’estiu, havent-se estrenat en 
el darrer Festival Grec de Barce-
lona, i avui arribarà per primer 
cop a la demarcació de Tarrago-
na amb la funció del Centre Cul-
tural de Valls. Durant les últimes 
setmanes, les entrades s’han po-
gut adquirir a través de Ticketea 
i al Teatre Principal, al carrer Jau-
me Huguet, mentre que avui en-
cara es podran adquirir a la ma-
teixa taquilla del Centre Cultu-
ral a partir de les 20 h a un preu de 
14 euros, 12 amb carnet cultural.

VALLS ■  L’ E S P E CTA C L E  E S  R E P R E S E N TA R À  P E R  P R I M E R  CO P  A  L A  D E M A R C A C I Ó  

Una reflexió sobre la 

guerra, avui al Cultural

El cantautor Albert Pla és un dels protagonistes de ‘Guerra’, on 
interpreta el paper de soldat. FOTO: DT

Els músics Albert Pla, 
Fermín Muguruza i 
Raül Fernández 
presentaran avui a les 
21 h l’espectacle 
‘Guerra’ a Valls

- Un soldat, una ciutat i  
un discjòquei. Quin és el punt 
en comú d’aquests tres  
personatges?  
- Els tres tenim dues cames i 
dos peus. Sumem sis ulls i 
trenta-sis forats. 

 
- Com es crea la  
interacció?  
- El vídeo ho fa tot. 

 
 - Què és el que voleu  
transmetre a l’espectador? 
- La guerra. La tensió. El ci-
nisme. La pau. 

 
- Quina imatge té la gent 
de la guerra? Difereix molt 
de la realitat?  
- No tinc idea de la imatge 
que té la gent de la guerra. 
La nostra és així. A veure si 
coincideix. 

 - Qui és el culpable  
d’aquesta falsa imatge  
del conflicte? 
- Tu i jo. 

 
- D’on sorgeix la idea per 
fer ‘Guerra’? 
- El Raül em va dir, «vull fer 
un musical». Jo vaig res-
pondre, «tinc una idea». El 
Fermín va dir, «jo tinc unes 
lletres». 

 
 - Quin paper ha jugat cadas-
cun de vosaltres en la con-
figuració de l’espectacle? 
- Ells dos ho han fet tot. Jo 
res. Molestar com sempre. 

 
- Com definiries ‘Guerra’ 
dins la teva carrera profes-
sional? Seria l’espectacle 
més ambiciós? 
- El més costós.

‘Ells dos ho han fet tot. 
Jo res. Molestar,  

com sempre’

Albert Pla CANTAUTOR

BAIX PENEDÈS ■  H A  R E CO R R E G U T  L A  CO M A R C A

■ Alumnes d’alguns centres de 
secundària han participat en un 
joc promogut per Jove Baix Pe-
nedès per treballar la intercul-
turalitat. Es tracta d’evitar que 
entre els joves no només es re-
lacionin amb companys de la 

pròpia cultura. A través d’un 
trencaclosques, els professio-
nals de joventut aprofiten per 
generar debat entre els joves. 
La vela d’interculturalitat ha vi-
sitat els instituts de Calafell, Se-
gur, l’Arboç, Cunit i la Bisbal.

La vela s’ha volgut adreçar als estudiants. FOTO: DT

Envelat als instituts sobre 

la interculturalitat

L’ARBOÇ 

L’Escola Bressol 

recupera la segona 

línia 

■ L’Escola Bressol Municipal 
Minyons ha recuperat, després 
de 4 cursos, la segona línia de 
nadons. Encara queden places 
i els interessats en rebre més 
informació o inscriure el seu 
nadó han d’adreçar-se a l’Es-
cola Bressol, al carrer Mare de 
Déu de Montserrat 1, de les 9.00 
a les 13.00, o bé trucar al 618 
539 927. Per tal d’ampliar el ser-
vei, l’Ajuntament ha contrac-
tat dues noves educadores. 
L’Escola Bressol Minyons va 
obrir l’any 1991. 

B E L LV E I  

El Vendrell dóna 

suport als acomiadats 

de l’empresa Reverté 

■ L’Ajuntament del Vendrell va 
donar suport a la mobilització per 
la readmissió del delegat de 
CCOO i els treballadors aco-
miadats a la fàbrica de Reverté 
Minerals a Bellvei. En el mateix 
sentit ja es van posicionar San-
ta Oliva i l’Arboç. CCCOO va ini-
ciar protestes per l’acomiada-
ment del delegat del sindicat a 
la fàbrica, Diego González i d’al-
tres membres de la plantilla. El 
sindicat diu que els acomiada-
ments són una «actitud anti-
sindical» de l’empresa.

RENAU ■  R E S P E CT E  A  D U E S  V E Ï N E S  D E L  P O B L E

El jutge imposa una ordre 

d’allunyament a l’exagutzil

■ La Secció Segona de l’Audièn-
cia Provincial de Tarragona ha 
confirmat l’ordre d’allunyament 
que el Jutjat d’Instrucció núme-
ro 5 va imposar a l’exagutzil de 
Renau, Pere Aguadé, respecte a 
dues veïnes –entre elles l’alcal-
dessa– per haver causat danys 
suposadament als seus cotxes.  

L’home no es pot apropar a 
menys de 40 metres d’elles ni 
dels seus domicilis, quedant 
prohibit comunicar-se amb elles 
per qualsevol mitjà, sigui per-
sonal, telefònic o informàtic. 

En el recurs d’apel·lació pre-
sentat davant l’Audiència l’ho-
me deia que no hi havia indicis 
de criminalitat vers la seva par-
ticipació en els fets que se li 
imputen. 

La interlocutòria de l’Audi-
ència recorda que l’alcaldessa 
Rosa Maria Parés va escolar a 
la una i quart de la matinada 
forts cops, va pujar a la terras-
sa de casa seva i va veure el sos-
pitós sortint d’on estaven els 
vehicles que van patir danys. 

L’altra dona va declarar que 
l’acusat havia reconegut ser l’au-
tor dels danys en el seu domi-
cili davant altres testimonis, a 
més a més d’indicar que la va 
amenaçar i la va insultar dient 
que ho feia perquè la declarant 
havia testificat per uns fets ocor-
reguts l’any anterior. 

Tot i confirmar l’ordre d’allu-
nyament, l’Audiència hi posa 
una caducitat de sis mesos. –A. 
JUANPERE


