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■ El Círculo Ecuestre de Barce-
lona va acollir dimarts passat la
presentació del Llibre d’Actes de
les Jornades d’Art Africà, Primi-
tivisme i Modernitat. Guinea Equa-
torial i Modest Gené, editat per
l’Institut Catalunya Africa (ICA).

La publicació ha anat a càrrec
de Joan Abelló Joanpere (comis-
sari i crític d’art) i Estela Ocam-
po (professora de la UPF), coor-
dinadors de les jornades que es

van celebrar a la Universitat Pom-
peu Fabra el novembre de 2012.

L’escultor Modest Gené i Roig
(Reus, 1914 -Bata, Guinea Equa-
torial, 1983) va ser l’eix de les jor-
nades sobre art africà organitza-
des per l’ICA i la UPF. El llibre
d’actes recull les intervencions
i conferències d’Antoni Pérez-
Portavella, president de l’Insti-
tut Catalunya Àfrica; el comis-
sari Joan Abelló; la professora

Estela Ocampo; l’arquitecta Lai-
da Memba Ikuga; la historiado-
ra Mercè Doñate; el conservador
del Museu de Reus Marc Ferran;
l’antropòloga Isabela de Aranza-
di; i el director general de Bibli-
oteques i Museus de la Repúbli-
ca de Guinea Equatorial, Pelagio
Mangué Mbomio Mbengono.

Es dóna la circumstància que
precisament ahir, 5 de novem-
bre, es va complir el centenari del

naixement de Modest Gené, que
a banda de la seva extensa i reco-
neguda obra africana, a la seva
ciutatnatalvadeixarpecesquehan

passat a formar part del més ge-
nuí patrimoni local, com el Sant
Crist de la Sang o la versió origi-
nal dels actuals Nanos de Reus.
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L’Institut Catalunya Àfrica publica les
actes de les jornades sobre Modest Gené

El comissari i crític d’art reusenc, Joan Abelló (segon per la dreta), a
l’acte del Círculo Ecuestre de Barcelona. FOTO: AROLA
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El cinema reusenc Lauren Reus
Multicinemes va ser dilluns un
dels quatre cinemes espanyols
seleccionats per a la preestrena
en l’àmbit estatal de la pel·lícu-
la Los niños del cura. La projec-
ció es va fer a les 20 hores, una
setmana abans de la seva estre-
na a taquilla, i va comptar amb
una bona assistència de públic i
convidats.

L’aposta dels cinemes Lauren
de Reus és acollir noves prees-
trenes durant els propers me-
sos, a l’igual que es fa amb altres
capitals espanyoles.

Los niños del cura ve precedi-
da per un èxit sense precedents
en el seu país d’origen (Croàcia),
on ha aconseguit convertir-se en
una de les pel·lícules més taqui-
lleres en la història del país bal-
cànic, sent premiada en multi-
tud de festivals de cinema com
la millor pel·lícula europea de
l’any.

Una tragicomèdia
El director croat Vinko Bresan
aborda de manera respectuosa,
però crítica, temes socialment
sensibles com la religió, el control
de la natalitat, l’ús d’anticoncep-
tius i fins i tot la pedofília, tot ai-
xò de forma còmica amb petits
tints de drama i tragèdia, que cre-
en una tragicomèdia equilibra-
da: el missatge crític encaixarà
amb l’opinió de gran part del pú-
blic. En col·laboració amb el cine-
asta, el guionista Mate Tatistic
s’encarrega d’adaptar al cinema

la seva controvertida obra de te-
atre.

Don Fabián és un jove sacerdot
destinat per la seva arxidiòcesi a
una petita illa del mar Adriàtic.
En arribar observa que la pobla-
ció és molt reduïda, per la qual

cosa, en una idea per fomentar la
natalitat, decideix punxar tots
els preservatius que es venen a
l’illa i sabotejar totes les medici-
nes anticonceptives. Per dur a
terme el seu pla, el sacerdot es
confabula amb el farmacèutic i
el quiosquer perquè no delatin
el seu pla i perquè l’ajudin en la se-
va missió. Després d’ordir el pla,
veu com les parelles es veuen en
dificultats al veure’s en nou me-
sos amb un nadó a la llar. El que
en un principi era una idea geni-
al, per Fabián acabarà conver-
tint-se en una complicació.
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Reus acull la preestrena a Espanya
del film ‘Los niños del cura’
Només quatre
cinemes a tot l’Estat,
entre ells els Lauren
Reus, van presentar
dilluns l’exitosa
pel·lícula croata

El llargmetratge
ha estat premiat en
multitud de festivals
com el millor film
europeu de l’any
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El Centre de Lectura
inaugura ‘#ArtVeuiVot’
■ El Centre de Lectura inaugu-
ra avui (20 hores)l’exposició
‘#ArtVeuiVot’, que hi roman-
drà fins al dia 29 de novembre.
La mostra és una iniciativa de
suport al dret a decidir comis-
sariada per Pilar Parcerisas i Ig-
nasi Domènech i aplega treballs
de 80 artistes catalans, entre
els quals n’hi ha nou de nascuts
o vinculats a la ciutat de Reus.

Els artistes reusencs o que
han tingut una trajectòria ar-
tística relacionada amb la ciu-
tat inclosos en aquesta exposi-
ció són els següents: Francesc
Vidal, Aureli Ruiz, Jordi Abelló,
Ester Ferrando, Anton Roca, Al-
bert Macaya, Salvador Joanpe-
re, Pep Duran i Manel Marga-
lef. L’exposició d’arts plàsti-

ques ‘#ArtVeuiVot’ arriba a Reus
en la primera de les quatre iti-
neràncies de la mostra progra-
mades fins ara que faran que es
pugui veure posteriorment a
Lleida, Girona i Sabadell.

Cridats per un seguit d’en-
titats de la societat civil catala-
na, els artistes han ofert les se-
ves obres, que inclouen il·lus-
tració, imatge gràfica, poesia
visual, humor crític i propos-
tes conceptuals o textuals. Des-
prés de Reus, la mostra es tras-
lladarà al Museu de Lleida Dio-
cesà i Comarcal (del 4 de
desembre al 6 de gener); la Fun-
dació Valvi de Girona (del 12 de
general7defebrer)ial’Acadèmia
de Belles Arts de Sabadell (del
10 de febrer a l’1 de març).
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La Ganxet Pintxo arrenca
al Restaurant Vermut Rofes
■ La Ganxet Pintxo de tardor
va ser inaugurada ahir al vespre
al Restaurant Vermut Rofes de
Reus, establiment que en aques-
ta edició ofereix un caneló de

senglarrostitambvermut.LaRu-
ta de Tapes de Reus s’allargarà
fins al 16 de novembre amb la
participació de 56 restaurants
de la ciutat.

Un moment de la inauguració de la Ruta de Tapes. FOTO: A. GONZÁLEZ

La preestrena celebrada dilluns als cinemes Lauren de Reus va comptar
amb la presència de nombrosos espectadors. FOTO: DT


