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Oci

‘A n im e s ’, 2 0  e s c u ltu re s  d e  
l ’a rtis ta  A re s  a C a l M assó

Cicle

La poesía, eix de les 
jornades de Patrimoni 
Literari Ebrenc

L’exposició s’inaugura aquest dijous, una mostra en qué les peces 
están tetes a partir de fustes, retalls i parts de cavallets de pintura

R E D A C C IÓ

REUS

Eescultor Ares estrena l’exposició 
‘A nim es’ al C entre d’Art Cal 
Massó, en la qual inostra 20 obres, 
totes fetes a partir de fustes, re
talls i parts de cavallets de pintu
ra. Una mostra que s’inaugurará 
aquest dijous a les 20h i es podrá 
visitar del 7 al 28 de novembre, 
de dimecres a dissabte de 18h a 
22h. En ella, cada pega és com un 
missatge dins una ampolla que al 
trobar-se a la platja pot ser redes- 
coberta i interpretada.

‘Animes’ és, dones, fruit d’una 
intuido que cerca l’ánima de l’art 
a partir de les histories viscudes 
ais cavallets de pintura. La incons
ciencia en qué s’ha creat inicial- 
m ent part de l’escultura, fruit 
d’anys de pintures involuntáries i 
de la participado inconnexa de 
diverses persones, suggereixen 
una llibertat i una expressivitat 
que ha captivat a l’escultor per 
desenvolupar les peces que es 
mostren.

Les escultures neixen per donar 
valor a la pell de colors que reco- 
breix la superficie deis cavallets al 
llarg deis anys, i que, juntam ent 
amb els volums propis de l’arqui- 
tectura deis cavallets, ens abo
quen a situacions i paisatges ima
gináis.

José Antonio Ares i Río va néi- 
xer a Lleó el 1968, pero viu a Bar
celona des del 1979. Va estudiar i 
es va llicenciar en Belles Arts a la

Universitat de Barcelona, en l’es- 
pecialitat d’Escultura. Va cursar 
estudis de doctorat al programa 
Escultura i mestissatge cultural a la 
mateixa facultat, combinant-los 
amb els de gravat a l’Escola In
dustrial de Barcelona i de ciscllat 
a l’Escola Massana de Barcelona.

Com a escultor, ha participat en 
diversos projectes i exposicions, 
tan individuáis com col-lectius.

Ha publicat dos llibres sobre 
técniques del metall relacionats 
amb l’ámbit escultóric El Metal 
d’ámbit general i Forja dedicat ex- 
clusivament a aqüestes técniques, 
ambdós publicáis per Parramon 
Ediciones.

Actualment i des de 1997 com
pagina la práctica escultórica amb 
la docéncia a la Universitat de 
Barcelona (UB).

R E D A C C IÓ

TORTOSA

El programa se centrará en 
diversos autors locáis com 
Jaume Tió o el rector de 
Vallfogona

La biblioteca MarceMí Domingo 
de Tortosa acollirá a partir de 
d illuns 1 1  de novem bre les 
quintes Jornades de Patrimoni 
Literari Ebrenc. Enguany, l’eix 
central de les activitats está vin- 
culat directament amb la poesia 
d’arrel ebrenca, amb especial 
atenció a autors que no són tan 
coneguts peí gran públic. Així 
ho van explicar ahir, durant la 
presentació de les jornades, el 
regidor de Cultura, Ximo Marto- 
rell, i la directora de la bibliote
ca, Irene Prades.

Alguns deis noms que sobre
surten al programa fan referen
cia a autors tortosins, com Jau
me Tió i Noé. També Francesc 
Vicent Garcia, el rector de Vallfo
gona, que ocupará un espai ben 
destacat, amb conferéncies al 
voltant de la seua figura, actua- 
cions musicals basades en la 
seua producció poética, o la pro- 
jecció d’un documental que en 
glossa la petjada cultural.

Juntament amb aquests, les 
jornades també aprofundiran en 
altres noms de les Terres de 
l’Ebrc, com Trinitari Fabrcgat, el 
canonge Josep Matamoros, au
tors rapitenes o els Jocs Floráis 
a Tortosa, entre d’altres. Les jor
nades arrancaran dilluns a les

18 h  am b la inauguració  a 
cárrec de l’alcaldessa de Torto
sa, Meritxell Roigé, i el director 
de la Institució de les Lletres 
Catalanes, Oriol Ponsatí. S’allar- 
garan fins al dissabte 16 de no
vembre, amb una nova oportu- 
nitat per seguir la ruta literária 
basada en la producció poética 
de Gerard Vergés al llarg de di
versos espais de Tortosa, i cul
minará amb un esmorzar poétic 
i les presentacions exprés de 
llibres de poesia i lectura de 
poemes d’autors actuáis.

T a m b é  d a n s a
ParaHelament, el divendres 22 
de novembre tindrá lloc una ac- 
tivitat complementária en forma 
d’espectacle de dansa, a cárrec 
de les coreógrafes Einnia Riba i 
Laura Alcalá, creat amb motiu 
de l’Any Brossa. A més, en el 
marc d’aquesta efeméride també 
está previst que la biblioteca 
acidia l’exposició de poesia vi
sual Brossa Poliédric, del 2 al 12 
de desembre.

Les Jornades de Patrimoni Li
terari Ebrenc están reconegudes 
peí departam ent d’Educació 
com una activitat de formado 
permanent del professorat, que 
poden fer les seues inscripcions 
a www.xtec.cat fins al 9 de no
vembre. faccés a les jornades és 
gratuit per al públic. En els anys 
anteriors, les jornades s’han cen- 
trat en temes com la Guerra Ci
vil i la Batalla de l’Ebre, en l’ho- 
menatge a grans referents de la 
literatura ebrenca, o, l’any pas- 
sat, en el folklore popular.

Escena

‘El futur', del Teatre 
Nacional de  Catalunya, 
arriba a l’Ángel Guim erá

R E D A C C IÓ

ELVENDRELL

El Teatre Angel Guimerá del Ven- 
drell acull aquest divendres una 
producció del Teatre Nacional de 
Catalunya, El futur (20.30 hores), 
que inicia d’aquesta manera la se- 
va gira al Vendrell. Lobra narra el 
viatge de dos joves per diferents

pai'sos europeus a la recerca de la 
veritat i la llibertat. La immigració 
és un deis temes que tracta, com 
també l’egoisme.

El futur explica la historia d’una 
noia que coneix un home estran- 
ger. Podría no haver passat, pero 
passa. Ambdos fugen pero per di
ferents motius. Lliome estranger 
fuig del seu passat. La noia, del

seu futur. fhom e estranger vol 
anar a Estocolm per trobar-se 
amb algú, pero hi ha problemes. 
De burocracia. I de fronteres. La 
noia s’acaba de treure el carnet de 
conduir i vol fer alguna cosa per
qué el seu pare s’enfadi de veritat. 
I justament fa tres dies que el pa
re de la noia s’ha com prat un 
cotxe nou.

Tota aquesta historia podria no 
haver passat, pero passa. Ha pas
sat. Passará. El futur és aquella 
cosa que quan arriba, deixa d’exis- 
tir. Es pot fugir d’alló que encara 
no existeix?

fautora i directora de l’obra és 
l’Helena Tornero amb Ester Cort, 
Júlia Genis, David Menéndez i 
David Vert com a intérprets. Preu 
a partir de 10  euros. ‘El futur’ narra la historia de dos joves. fo t o :c e d id a
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http://www.xtec.cat

