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SUDOKU

Nivell mitjà

Nivell fàcil

Completeu el taulell, 
dividit en nou quadrats, 

omplint les cel·les 
buides amb un número 
de l’1 al 9, sense repetir 

cap número en una 
mateixa ila ni en una 
mateixa columna, ni 

dins de cada quadrat.

24º

Estat del cel
Cel serè o poc ennuvolat ins a migdia. A partir de llavors arriba-
ran bandes de núvols pel sud del país que deixaran el cel entre 
poc i mig ennuvolat en aquest sector. Independentment, a par-
tir de migdia creixeran nuvolades al Pirineu.

Precipitacions
A la tarda són probables alguns ruixats aïllats d’intensitat entre 
feble i moderada a punts del Prepirineu i de la serralada Trans-
versal, que localment aniran acompanyats de tempesta i de 
fang, i no es descarta calamarsa. 

Vent
Durant les hores centrals del dia s’imposarà el vent de compo-
nent sud luix amb cops moderats a l’interior, mentre que al li-
toral bufarà luix amb domini del component est. 

EL TEMPS 

14º
Màxima Mínima

Hi ha gent a qui li agradaria tenir un Audi vermell. 
D’altres, un xalet amb un jacuzzi ple de cava i set 
amigues d’Inés Arrimadas a dins. Bé, alguns ja ho 
tenen tot això i tan sols els falta una república. Però 
jo, jo vull tenir un carrer. Per què no? Què no en té 
un el Tintín o Franco a Madrid? Ja m’imagino una 
adreça en un sobre: «Antonio Rodríguez-Mata de 
les Heras, carrer de Don Moisés Peñalver i Núñez, 
número 1036, àtic. 43006 Tarragona». Així, ben 
gran, que la lletra ompli tot el sobre. Oi que sona 
bonic?

He trucat a l’Ajuntament. «Voldria que poses-
sin un carrer al meu nom». «Senyor, per això ha 

d’haver mort». «Bé, és que em falten vuit anys per 
jubilar-me i aquestes coses s’han de preparar amb 
temps... Ho portareu a ple de dilluns?». M’ha pen-
jat. Ho intentaré amb inluències. Trucaré al Bonet, 
potser és ell encarregat de posar els carrers, com 
que és el primer d’arribar als matins...

Pobres, ja tenen prou feina amb els Jocs, l’Ami-
teatre i els camions amb permisos de l’Ikea, així que 
els ajudaré una mica. Mirin, segons s’entra a Google 
Maps, vull el carrer de darrere del Carrefour, a les 
Gavarres. Allà on les rates tenen un casino. Crec que 
ara es diu carrer D. M’agradaria que al carrer cons-
truïssin un macrobasar xinès. Vull que m’enterrin a 
dins, amb un gran drac sobre la meva tomba, estil 
Valle de los Caídos. Així, la meva dona, ja posats, 
m’anirà a veure cada dissabte, mentre compra bolis 
i una cullera de fusta per a cuinar. També m’agra-
daria que al carrer hi hagués tres bars, una esglé-
sia, una caserna de la Guardia Civil i una oicina de 
l’INEM. Que es noti que estem a ‘Españña! Ostia!’

ELS MANAMENTS DE MOISÉS

Vull un carrer a Tarragona

MOISÉS PEÑALVER
Periodista

Cristina Serret
Per a un centenar de 
joves estudiants de 
música, dansa, cant 
coral i interpretació 
de la ciutat de Reus 
són dies de nervis i 
mals de panxa. Des-
prés de molts assa-
jos, aquest dimecres, 
25 d’abril, estrena-
ran el musical El 
camí de l’èxit (una 
adaptació del cèle-
bre llibret Fama), al 
Teatre Bartrina. L’es-
trena serà la culmi-
nació d’un projecte 
transversal i inter-
disciplinari entre 
l’institut Salvador 
Vila-seca, el Conser-
vatori de Música de 
la Diputació a Reus 
i les escoles de dansa 
del Centre de Lectu-
ra, Artis i Núria Diez. 

«El Salvador 
Vila-seca és institut 
referent del Conser-
vatori de Música i 
les escoles de Dan-
sa, així que els seus 
alumnes tenen pri-
oritat a l’hora d’ins-
criure’s. Vam pensar que, ja que tenim aquests 
alumnes al centre, seria interessant poder fer al-
guna cosa tots junts», detalla Montserrat Plans, 
directora de l’institut. 

La iniciativa ha aconseguit mobilitzar prop 
d’un centenar de nois i noies de tercer i quart 
d’ESO, entre els actors de l’Aula d’arts escèniques 
i del Cor del Salvador Vila-seca, els ballarins de 
les tres escoles de dansa, i la Banda simfònica i 
l’Aula de cant modern del Conservatori. 

Georgina Llauradó, coordinadora i directora 
del muntatge, ha estat l’encarregada d’adaptar 
el text del musical escollit, Fama, al context i el 
llenguatge propi dels joves d’avui dia. A més, l’ha 
convertit en una peça més coral que l’obra origi-
nal, de manera que tots els actors i actrius tenen 
el mateix protagonisme. «L’adaptació ha estat un 

procés molt bonic, 
perquè el text s’ha 
anat escrivint a me-
sura que passaven 
els mesos i al inal 
tots els actors encai-
xen bastant amb el 
personatge que re-
presenten» explica 
la directora teatral. 

Per als nois i noies 
serà la primera vega-
da que trepitjaran un 
escenari, un fet que, 
d’entrada, va condi-
cionar molt la feina 
de la direcció, però 
que, en opinió de 
Georgina Llauradó, 
confereix un valor 
afegit al resultat i-
nal: «hi havia actors 
que no vocalitzaven, 
persones per a qui 
posar-se davant del 
públic era un dra-
ma... I ara ho estan 
fent tots molt bé. Els 
ballarins i els músics 
estan espectaculars, 
i el cor sona molt bé,  
sobretot si tenim en 
compte que hi ha 
joves que, com que 
no són músics, no 

llegeixen partitures, i per tant canten d’oïda.  Tot 
el procés de creació i assaig ha estat un camí que 
ens ha canviat a tots, alumnes i professors».

Des de la direcció del projecte també es vol 
posar en valor la seva transversalitat, i el fet que 
hagi aplegat en un únic escenari nois i noies pro-
vinents de realitats educatives i socials molt dife-
rents, amb un objectiu comú. «Aquesta obra ens 
ha fet créixer com a persones, ens ha motivat en 
el treball i l’esforç i ens ha fet entendre que tots 
som importants», explica Laura López, membre 
del cor d’El camí  de l’èxit. 

El musical es presentarà aquest dimecres, 25 
d’abril, al Teatre Bartrina, en dues sessions, a 
les 18h i a les 20.30h. Les entrades són gratuïtes 
i s’han repartit entre les famílies, però es pot con-
sultar si en queden a la taquilla.  

TEATRE MUSICAL

FER-SE 
GRANS AMB  
EL TEATRE 
MUSICAL

El Teatre Bartrina acollirà el musical 
‘El camí de l’èxit’, un projecte artístic 
i pedagògic per a joves estudiants

El musical és una adaptació de ‘Fama’, i combina el text, la música i el ball.

OLÍVIA MOLET

La Banda simfònica del Conservatori de Reus.


