
ista de prop, la política basca
té unes considerables dosis de
perversió personal, d’enfron-

tament que va més enllà de la ideologia
i que es concentra en els homes i les do-
nes que són al capdavant dels seus par-
tits. Tot i que el final d’aquest capítol
de la història és educat i sobri (en la lí-
nia que va dir Ibarretxe en un moment
del seu discurs: «L’educació és el pri-
mer que compta»), el cert és que el di-
buix d’un trencament decisiu de la so-
cietat basca va planar al llarg de tot el
dia de la investidura de Patxi López
com a lehendakari. És difícil sostreu-
re’s a la sensació que el pacte entre so-
cialistes i populars correspon a la im-
posició d’una determinada idea d’Es-
panya, un pacte d’estat que està per da-
munt de les divergències doctrinals i
que permet aquest matrimoni estrany
que no es pot donar en cap més tema de
l’agenda política. És difícil sostreure’s
a la percepció que «la cabeza del vasco
se cotiza al alza en España», com va
deixar anar Joseba Egibar en un dis-
curs molt aspre. I és difícil no deixar de
pensar que desenes de milers de ciuta-
dans no van poder votar el partit que
haurien preferit justament perquè no
va interessar que aquesta determinada
representació abertzale fos present en
les institucions. Si fa quatre anys el ra-
dicalisme va afavorir el nomenament
d’Ibarretxe, ara, la seva absència, im-
posada pels tribunals, ha ajudat a bastir
aquest conglomerat rar de Basagoiti i
Patxi López. Els uns i els altres se
n’han beneficiat, per activa o per passi-
va.

Per això, vaig trobar que la interven-
ció dels també abertzales d’Aralar era
en tot moment un exemple de dignitat i
de respecte a la dimensió real del pro-
blema basc. Quan es va deixar anar que
totes les ideologies eren al Parlament,
la seva portaveu, Aintzane Ezenarro,
va aclarir que en unes eleccions no
s’escullen ideologies sinó persones i
partits, i que hi havia partits que no ha-
vien pogut asseure’s en aquelles buta-
ques verdes. Aquest és un fet cabdal,
que els nous inquilins d’Ajuria Enea
han de tenir molt i molt en compte.
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PUBLICITAT

Regalamos 2 h de parking (Parking Francesc Bastos
delante restaurante). Solicite su tique.

ENTRANTES
4 Empanadas Criollas
2 Chorizos y 2 Morcillas
Pimiento Mediterráneo
Verduras a la Brasa
PRINCIPALES
Asado de Tira
Entraña
Cuadril
Chuletón
POSTRES
Surtido de Postres de la Casa

Una botella de
VIÑA MAYOR JOVEN ROBLE
RIBERA DEL DUERO

24,75 €+IVA
MÍNIMO 4 PERSONAS

MENÚ

Avda. Vidal i Barraquer, 28 - 43005 TARRAGONA     Tel. 977 227 275    www.restaurantelabocha.com
HORARIO: 13:00-16:00 y 20:30-00:00    ABIERTO TODOS LOS DÍAS
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xplica el director gerent del
Centre d’Arts Escèniques de
Reus, Cèsar Compte, que l’ocu-
pació als teatres de la ciutat su-

pera en 10 punts la que hi havia en el ma-
teix període de l’any passat. És a dir: hi ha
crisi, és evident, però la gent no renun-
ciem a la cultura i l’oci. El sector de l’es-
pectacle, i especialment el teatre, diu que
no nota la crisi. De fet, el que diu és que
com que es tracta d’un sector en crisi per-
manent el sector de la faràndula es manté
estable dins la seva gravetat. El cas és que
sembla evident que el ciutadà continua
volent que el distreguin, que li sacsegin
les idees i la consciència i que li ofereixin
alternatives fantàstiques a la grisor del dia
a dia.

I en aquest context, arriba el Trapezi a
Reus. El festival que és capaç de sorpren-
dre cada any més gent i que ha estat capaç
de fer veure que hi ha poesia i modernitat
en un món tan démodé com el del circ, tor-

E na amb noves propostes i nous especta-
cles que probablement, com cada any, no
deixaran indiferent un públic que, a força
d’anar adquirint experiència, comença a
tenir un criteri format sobre el que val la
pena o no en el món del circ. Torna el Tra-
pezi en una ciutat, Reus, que és part d’un
país l’administració del qual sembla que,
finalment, ha acceptat considerar el circ
com una de les arts i, per tant, ha decidit
tractar-lo com a tal. A Reus això fa temps
que se sap, però ha costat que l’adminis-
tració pública catalana s’hagi decidit a ac-
ceptar aquesta realitat.

El Trapezi, a més, s’ha convertit en
l’activitat de les que es fan a Reus que té
més projecció exterior. Suposo que fer
aquesta afirmació en aquesta setmana de
celebració de la copa d’Europa del Reus
Deportiu d’hoquei és agosarat, però, fora
dels esports, és indiscutible que el Trapezi
és una gran inversió per a la projecció ex-
terior de la ciutat.

Tot això són arguments que avalen la
conveniència d’una clara aposta pública
pel Trapezi i, en general, per la cultura. I
convé remarcar-ho en un any en què la si-
tuació de crisi que s’està vivint ha fet que
s’hagin escoltat arguments des de l’oposi-
ció per reclamar retallades en despeses
que consideren supèrflues (i han posat
d’exemple, justament, el Trapezi) per
destinar-les a altres qüestions més ur-
gents. Ara mateix, eliminar el Trapezi se-
ria un error gravíssim, i ho provaria el fet
que segur que 10 minuts després de fer
l’anunci de renúncia oficial alguna altra
ciutat prendria el relleu del festival. Cal-
dria estudiar l’impacte econòmic que té el
Trapezi en la ciutat i el seu entorn per tenir
un altre argument favorable a aquesta
aposta. El Trapezi arriba i l’esperit del seu
elefant farà que, qui visqui el festival,
s’oblidi per alguns dies de les penúries del
dia a dia, que el bon temps sembla que ha
suavitzat, però no del tot.

Trapezi contra la crisi

la crònica | FRANCESC DOMÈNECH

«El cas és que sembla evident que el ciutadà continua volent que el distreguin, que li sacsegin
les idees i la consciència i que li ofereixin alternatives fantàstiques a la grisor del dia a dia»

Una imatge d’arxiu de la passada edició de la fira reusenca del circ. / MARTA MARTÍNEZ


