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CRISTINA VALLS 

Un precedent de la creació col·lec-
tiva i amb el símbol d’un vestit 
negre com a tema a desenvolu-
par. Es tracta del projecte digital 
El vestit negre, una publicació que 
han coordinat Eduard López i Le-
na Paüls. Tots dos van fer una cri-
da a diferents artistes plàstics, 
fotògrafs i escriptors per tal que 

aquests elaboressin diferents con-
nexions amb el tema. L’objectiu 
era promoure l’encreuament de 
perspectives de les diverses dis-
ciplines. De moment, el llibre no-
més pot visualitzar-se a la xarxa, 
però adquirirà vida pròpia en un 
espai real a la seva presentació de 
dimecres que ve, el dia 14 de juny, 
al Centre de la Imatge Mas Igle-
sias de Reus, a partir de les 19.30 

hores. «La idea sorgeix d’una an-
terior obra col·lectiva anomena-
da Remeno paraules. 25 proses po-
ètiques il·lustrades, en la qual l’Edu-
ard López també en va escriure 
el pròleg. La portada d’aquella 
publicació digital és una aqua-
rel·la de Joan Tharrats on apareix 
un vestit negre. Vaig fer una cri-
da amb la voluntat de donar con-
tinuïtat a les col·laboracions en-

tre diferents formes d’expressió. 
López la va acollir amb entusias-
me i va suggerir que fóssim diver-
sos els qui escrivíssim sobre les 
imatges que rebéssim», explica 
la mateixa Lena Paüls, la qual a 
més és l’autora exclusiva de les 
proses poètiques de l’obra Reme-
no paraules. Amb tot això, la publi-
cació es tracta d’una suma literà-
ria. Hi ha 51 peces on han col·labo-

rat 38 autors: Gisela Alcón, Xavier 
Aluja, Carme Andrade, Sílvia Ar-
mangué, Fabián Azul, Gemma 
Barberan, Josep Manuel Barra-
so, Meritxell Blay, Carme Bola-
deres, Antonieta Codina, Aleix 
Cort, Mònica de Dalmau, Màri-
us Domingo de Pedro, Raquel Es-
trada, Antònia Farré, Maijo Gi-
novart, Conxita Jiménez, Tere-
sa Llorach, Eduard López, Pilar 
López, Pep Macaya, Nuri Mari-
né, Josep Masanés, Fina Masdéu, 
Ció Munté, Núria Naval, Nené, 
Lena Paüls, Rosa Puig, Carme 
Puyol, Mariona Quadrada, Ro-
mana Ribé, Cesca Toledano, Vic-
tòria Rodrigo, Carme Rosanas, 
Joan Tharrats, Maite Torres i Ro-
sa Virgili. «Preteníem que les 
imatges i els textos s’anessin ge-
nerant en cadena i vam estudiar 
diferents maneres de fer-ho pos-

sible», continua Paüls. Per la se-
va banda, sobre la rebuda de les 
diferents peces dels artistes, Edu-
ard comenta que «vam trigar prop 
de sis mesos en finalitzar el pro-
jecte i els vam anar endreçant 
d’una forma que fes la composi-
ció coherent.  De fet, els qui juga-
ven a cegues eren més aviat els 
il·lustradors i els fotògrafs. Els 
escriptors tenien més suggeri-
ments, que eren dues imatges».  
Una de les tasques de les quals 
s’encarrega López és de coronar 
el llibre amb un relat circular. 
«Vaig tancar el projecte amb un epí-
leg de manera que es relacionés amb 
el principi, l’última imatge ens 
remet a la primera», resumeix ell. 

I és que, com bé conclou Pa-
üls, una de les finalitats de la pu-
blicació era encerclar el vestit ne-
gre com a concepte i símbol, com 
«un mar obert a la multiplicitat 
d’enfocaments. Per un costat hi 
ha l’enunciat literal i d’un altre el 
marc cultural que l’envolta. Posem 
en òrbita el nostre sistema concep-
tual i construïm significats». 

Llibertat literària per crear 

Artistes i creadors
La publicació es presentarà al Centre de la Imatge Mas Iglesias 
aquest dimecres, 14 de juny, a les 19.30 hores. 

‘El vestit negre’ Eduard López i Lena Paüls

L’Eduard és un dels 
col·laboradors en 
el projecte. FOTO: A. G.

El projecte digital en el qual participen més de 30 autors té l’objectiu de 
plasmar un concepte a través de diferents disciplines tot creant significats

VIDA SOCIAL

La Festa del 
Comerç Solidari 
omple el Pallol
■ La Festa del Comerç Solidari 
va aplegar ahir nombroses per-
sones a la plaça d’Evarist Fà-
bregas, al Pallol, on es van ins-
tal·lar les parades dels comer-
ços de la  Plataforma Comerç 
Solidari de Reus, amb vermut, 
inflables, contacontes, tallers, 
música, pintacares, jocs tradi-
cionals, caricatures, manuali-
tats, DJ, entre moltes altres ac-
tivitats. Els diners recollits es 
destinaran a l’ONG Proactiva 
Open Arms.

Diumenge, 11 de juny 
■ 9.30 h. Caminada solidària i ac-
tivitats ludicoesportives. A les 
places Anton Borrell i de l’Univers 
del Parc de Sant Jordi. Jornada es- 
portiva en benefici de la Fundació 
Mn. Frederic Bara. 
 
■ 11 h. 7a Mostra dels alumnes 
del taller de teatre ‘Tots els dilluns 
del món’ de Les Artistes Locals. Al 
Bravium Teatre. Cursos dedicats a fer 
un tast de teatre i la posada en esce-
na de tot això davant d’un públic.  
 
■ 20 h. Concert del cicle d’orgue 
a la Prioral. A càrrec de Josep M. Mas 
Bonet a l’orgue i Josep Maria Man-
resa Aguiló al violí.

AGENDA

https://issuu.com/lenapau
ls/docs/el_vestit_negre 
38 artistes fotògrafs, 
il·lustradors i escriptors 
elaboren 51 peces. 

Més informació...

F
O

T
O

: A
. G

O
N

Z
Á

L
E

Z


