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El pintor madrileny Carlos Morago 

exposa a la Galería d’Art Anquin’s 

■ La Galería d’Art Aqnuin’s de 
Reus inaugura aquest divendres, 
7 d’octubre, una exposició del 
pintor madrileny Carlos Mora-
go. La mostra es pot veure, fins a 
l’11 de novembre, de dilluns a di-
vendres, d’11 a 13.30 i de 17 a 20 
h, i els dissabtes, d’11 a 13.30 h. 

Carlos Morago (Madrid, 1954) 
és un pintor contemporani espa-
nyol, acadèmic corresponent de 
la Reial Acadèmia de Belles Arts 

d’Hongria, altament reconegut 
per l’obra realista, que té al dar-
rere seu un extens currículum 
d’exposicions individuals i col·lec-
tives, així com premis. 

La seva presència a les galeri-
es nacionals i estrangeres ha es-
tat constant des de 1980, i ha re-
but guardons com les medalles 
d’Honor dels premis BMW o la 
medalla Saló de Tardor de la Sa-
la Macarrón. La seva obra es ca-

racteritza per l’economia de mit-
jans visuals. Morago limita cons-
cientment les imatges a un mí-
nim de detalls que acaba per trans-
metre un ambient de tranquil·litat 
i quietud als seus quadres. Les 
seves creacions de llocs arqueo-
lògics, i gairebé abandonats, mos-
tren una tendència irrefrenable 
al silenci, la pau, plena d’il·lumi-
nacions tènues sobre pinzella-
des en blanc.

Imatge d’un dels quadres de Carlos Morago que es pot veure en aquesta 
exposició. FOTO: DT

La Fundació 
Pere Mata 
consolida 13 
llocs de treball

INTEGRACIÓ

■ El director de zona de BBVA, 
Daniel Gómez, i el director del 
Centre de Banca de Clients 
(CBC) de BBVA, Joan Carles 
Alba, van visitar ahir el Centre 
Especial de Treball (CET) de 
la Fundació Pere Mata per co-
nèixer el desenvolupament del 
projecte d’inserció laboral de per-
sones amb malaltia mental greu 
que ha desenvolupat l’entitat 
amb l’ajut de 50.000 euros do-
nats per BBVA CX. Aquesta im-
portant aportació econòmica 
ha permès reforçar la línia de 
treball en jardineria i la profes-
sionalització de dues brigades 
de neteja, ja que l’adquisició 
d’un un camió de petites di-
mensions  i de dues màquines 
fregadores industrials han per-
mès consolidar la inserció labo-
ral de 13 persones amb malaltia 
mental greu al Camp de Tarra-
gona i les Terres de l’Ebre. 

 
CULTURA 

Josep Murgades obre 
a la Biblioteca Central 
l’Any Llull a Reus  
■ El doctor Josep Murgades 
obrirà aquesta tarda (20 ho-
res), a la Biblioteca Amorós, 
l’Any Llull a Reus. L’acte dona-
rà sortida a un conjunt de pro-
postes innovadores i tradicio-
nals per arribar a tots els públics 
i que implica diverses entitats 
culturals de la ciutat. 
 
SUCCESSOS 

Crema un cotxe a 
l’autovia A-7 sense 
causar ferits 
■ Un cotxe va quedar comple-
tament calcinat el dilluns a la nit 
després de cremar a l’autovia A-
7, a l’altura del polígon Alba, 
sense causar ferits. 

MÒNICA JUST  

El Festival de Moviment i Tea-
tre Gestual COS recupera la dan-
sa en la seva 19a edició, que se 
celebrarà a Reus del 20 al 23 d’oc-
tubre. Aquesta és la principal 
novetat d’un esdeveniment que 
enguany aposta sobretot per les 
companyies de proximitat, i que 
vol obrir-se a tota la ciutadania 
amb espectacles a peu de carrer, 
amb workshops i propostes adre-
çades a les escoles. 

«Hi haurà més presència al 
carrer. Estem convençuts que el 
públic es crea, i per això veiem ne-
cessari programar dansa en es-
pais no convencionals. I volem 
que hagi vingut per quedar-se», 
va subratllar ahir Carlota Mo-
ragas, periodista cultural i mem-
bre de l’equip assessor del fes-
tival en l’àmbit de la dansa.  

Tot plegat busca apropar en-
cara més el festival al conjunt 
de la ciutadania. De fet, com va 
subratllar la regidora de Cultu-
ra, Montserrat Caelles, «el COS 
és una de les cites que més sin-
gularitzen la nostra ciutat com 
a referent de les arts escèni-
ques». Caelles també va remar-
car que es manté la col·labora-
ció amb el projecte europeu Mo-
ve Awards. 

Producciones Yllana, 25 anys 
L’espectacle inaugural se cele-
brarà al Teatre Bartrina, el dia 
20 d’octubre, a les 21 hores. Es 
tracta d’André y Dorine, de la 
companyia Kulunka Teatro. Mo-
ragas també ha posat de relleu la 
presència de Producciones Ylla-
na, que oferirà la seva propos-
ta Yllana 25, amb motiu del seu 
25è aniversari.  

Respecte als workshops, hi hau-
rà propostes per al públic fami-

liar, per als adults i per a balla-
rins amateurs. En aquest cas, cre-
aran una peça que es podrà veu-
re el dia 22 a la tarda a la plaça del 
Mercadal, en la jornada que esta-
rà més dedicada a la dansa. 

Després de finalitzar, el pas-
sat mes de juny, el contracte amb 
l’anterior director artístic del 
COS, Lluís Graells, ara ha assu-
mit l’organització l’Ajuntament, 
anant de la mà amb un equip as-
sessor format per les ballarines 
Anna Borràs i Ariadna Llussà; la 
productora Marta Arjona; i la 
periodista cultural Carlota Mo-
ragas. La pròpia Moragas va ex-
plicar la importància d’inclou-
re-hi de nou la dansa, «que es 
complementa molt bé amb el te-
atre de gest», recordant que la 
seva aportació ha estat una col·la-
boració desinteressada. Per la 
seva banda, la regidora va agra-
ir la tasca realitzada per Graells 

en els anys que ha estat al cap-
davant del certamen: «Ha fet 
una gran feina», va apuntar. 

Pel que fa al pressupost, es 
manté en la línia de l’anterior 
edició, en uns 50.000 euros, pe-
rò, com subratlla Caelles, el fet 
de no haver-hi el contracte amb 
la direcció artística ha permès re-
organitzar els costos i ampliar 
la programació.

La 19a edició arriba amb canvis, després que acabés el contracte amb l’anterior 
director artístic, Lluís Graells. Els espectacles de carrer hi tindran un paper clau 

La dansa torna al festival COS

La ballarina i coreògrafa reusenca Anna Borràs, oferint una mostra de dansa, ahir, als Jardins de la Casa Rull. 
En segon terme, la periodista cultural Carlota Moragas i la regidora Montserrat Caelles. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ
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@Entra a la pàgina 
web del Diari i mi-
ra una petita mos-
tra de la ballarina 
Anna Borràs

+ Info a: 

CULTURA | La cita dedicada al moviment i al teatre gestual se celebrarà del 20 al 23 d’octubre

50.000 
euros 
és el pressupost per a 
aquesta 19a edició Es 
manté en la línia de 2015

La xifra


