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El president d’Amics dels
Castells i del Nucli Antic,
Jordi Jordan, va confirmar
ahir que l’entitat ja ha as-
solit un principi d’acord
sobre el pacte pel patrimo-
ni de Tortosa amb els cinc
grups polítics de l’Ajunta-
ment. Segons Jordan, la
negociació ha estat «difí-
cil», però és possible que
la moció popular es puga
aprovar per unanimitat. En
aquest sentit, va destacar
l’alt nombre de signatures
que avalen la iniciativa,
que Amics dels Castells ha
assolit «d’una manera na-
tural, sense fer una campa-
nya intensiva ni demanar
els suports pels carrers».
«Hem volgut impulsar un
pacte de ciutat, no només
per al barri antic o per al
patrimoni històric i cultu-
ral», va precisar Jordan.
«En cas d’aprovar-se la
moció, les actuacions del
pacte pel patrimoni es fa-
rien al llarg dels propers
deu anys, i cada any el
pressupost municipal hau-
ria de tenir partides per re-
habilitar, dignificar i apro-
fitar turísticament el patri-
moni», va dir el president
d’Amics dels Castells.

Més enllà del Pincat
Jordan va remarcar que el
nucli antic, a més del patri-
moni històric i cultural de
Tortosa, necessita «el con-
sens de tothom», i va dir
que cal anar «més enllà»
de les actuacions de la llei

de barris. Així, Jordan va
recordar que el pla integral
del nucli antic (Pincat) es
basa en projectes urbanís-
tic i programes socials, pe-
rò que és «només un pri-
mer pas» per recuperar la
resta del conjunt històric i
el patrimoni cultural. En
aquesta línia, el president
d’Amics dels Castells va
detallar que, un cop supe-
rada alguna polèmica ini-
cial, tots els grups polítics
de l’Ajuntament han ac-
ceptat el document de mí-
nims que l’entitat va pre-
sentar durant l’última Fes-
ta del Renaixement. Així,

el pacte reclama la creació
d’una regidoria pròpia de
patrimoni històric; l’ad-
quisició del castell de Te-
nasses –l’únic a les mans
privades des de la cessió a
la ciutat del recinte emmu-
rallat i les fortificacions–
per part d’alguna adminis-
tració; l’especialització de
Tortosa en turisme cultu-
ral i l’impuls definitiu del
pla director de les mura-
lles. A més, el document
també reclama algun tipus
d’utilitat per al fortí de Te-
nasses i per a les Avança-
des de Sant Joan, més enllà
de ser un dels escenaris de

la Festa del Renaixement.
De la mateixa manera, el
pacte també proposa la
creació d’una brigada de
manteniment de les mura-
lles i dels castells, a més de
l’adquisició de l’antic
col·legi de Sant Josep per
evitar la seua degradació i
revitalitzar el nucli histò-
ric. Finalment, el pacte del
patrimoni que ara arribarà
al ple en forma de moció
també reclama la recupe-
ració del call de Remolins,
l’únic barri del nucli antic
sense cap actuació previs-
ta, i la contractació d’un
arqueòleg municipal.

El pacte pel patrimoni de Tortosa
arribarà a l’Ajuntament amb l’aval
de més d’un miler de signatures

Amics dels Castells i del Nucli Antic presentarà una moció popular en el proper ple

El pacte pel patrimoni estableix com a prioritària la compra del castell de Tenasses. / G.M.

● La campanya ciutadana que l’As-
sociació Amics dels Castells i del
Nucli Antic va iniciar al juliol per
implicar les administracions en la re-

GUSTAU MORENO / Tortosa cuperació del patrimoni de Tortosa,
ja ha assolit el seu primer objectiu.
L’entitat ha aplegat més d’un miler
de signatures que avalen el seu decà-
leg de propostes i, després de nego-

ciar la viabilitat de les mesures amb
totes les forces polítiques de l’Ajun-
tament, ha preparat una moció popu-
lar que serà sotmesa a votació en el
proper ple ordinari, el 6 d’abril.

a mort Ricard Salvat, un artista ebrenc reco-
negut en l’àmbit nacional. Una pèrdua de la
cultura catalana i tortosina. Salvat també

forma part del patrimoni cultural i humà de Tortosa.
Cal difondre la seua cultura i la seua valuosa aporta-
ció sobretot en l’àmbit del teatre. Home de lletres
que darrerament estigué vinculat a la seua estimada
ciutat natal a través del tristament desaparegut Festi-
val Entrecultures. Cal donar-li un nom de carrer de la
ciutat. Cal fer-li un homenatge digne. Cal publicar la
seua obra. Cal que entre tots el fem nostre i esdevin-
gui orgull de ciutat i territori. Fa pocs dies escrivia un
article en què recordava que enguany és el centenari
de la mort d’Agustí Querol, també tortosí i conside-
rat un dels millors escultors de l’Estat al segle XIX, i
en què també recordava que farà pocs mesos moria
un altre artista de casa nostra, en aquest cas resident a
París, i dedicat a la pintura: Antoni Guansé. En amb-
dós casos no hi ha previst cap homenatge, cap acte
que recordi aquests artistes. Espero que com a ciutat
avançada i oberta Tortosa reconegui la figura de Sal-
vat més enllà de les lamentacions i les paraules de re-
cord oficials i institucionals. Hem d’estar a l’altura;
en vida de l’artista segurament no ho vam estar, però
ara podem i cal que ho fem. Un poble que no reco-
neix els seus artistes no es reconeix a ell mateix. Fem
justícia amb Ricard Salvat i el patrimoni que ens ha
llegat.

[Jordi Jordan és president d’Amics dels Castells i
Nucli Antic de Tortosa]
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olor i decepció per la desaparició d’un ho-
me, d’un amic, d’un d’aquells homes
grans, tan grans, que com els herois clàs-

sics semblen immortals. Ara bé, també la decepció
per tot allò que li havíem d’haver dit i li havíem
d’haver fet, a Ricard Salvat, i no li vàrem dir ni fer.
Pensàvem que sempre hi seria i ara ha traspassat, ja
no hi és. Els panegírics que ara sentirem i llegirem
no li esborraran la injustícia d’un cert exili interior
a què va estar sotmès en el nostre país durant les pri-
meres dècades de la democràcia, incòmode, segu-
rament, com els veritables intel·lectuals compro-
mesos amb la seva societat i el seu temps; compro-
mesos amb la llibertat i la justícia social, amb la
cultura, en el seu sentit més vast i més ampli; amb la
cultura en majúscules. Incòmode a un poder meso-
cràtic i, per tant, conservador. Va formar part d’una
generació que va viure la Guerra Civil en la seva in-
fantesa i forma part d’aquell grup selecte i molt mi-
noritari que són els que a contracorrent van aixecar,
des d’un esperit crític i lliure, des del compromís, la
cultura del nostre país. I paradoxalment, la norma-
lització democràtica els va deixar al marge. A Tor-
tosa el vam voler recuperar i reconèixer, però ens
vam quedar molt lluny del que es mereixia. Prego-
ner de la Festa del Renaixement del 2000, aquell
mateix dia m’explicava la seva idea del que seria el
Festival Internacional de Teatre Entre Cultures,
que després posaríem en marxa amb el regidor de
Cultura Lluís Martín Santos, projectant Tortosa en
l’agenda cultural de tota la Mediterrània. Un gran
projecte, una projecció de la riquíssima personali-
tat de Ricard Salvat. Un festival que hauríem de re-
cuperar com a homenatge permanent, tot i que no
puc evitar pensar que sense ell res no serà el mateix.
Però com a mestre, ha fet escola arreu dels països
riberencs del nostre mar i la millor manera de recor-
dar-lo és continuant la seva tasca de la mà dels seus
deixebles. Gràcies, Ricard; descansa en pau, els
teus amics i veïns de Tortosa et tenim ben present
en el record.

(Joan Sabaté és senador i president del PSC a les
Terres de l’Ebre.)
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● Una mirada de l’Alzhei-
mer esperançadora i opti-
mista. Això és el que pro-
posa la jove dramaturga
Cristina Clemente en l’es-
pectacle Volem anar al Ti-
bidabo, que divendres i
dissabte es representarà a
la Sala Trono de Tarrago-
na, a dos quarts de deu de
la nit. De fet, aquest mun-
tatge tancarà la temporada
d’hivern d’aquest teatre de

la part alta de la ciutat.
Amb un repartiment

format per les actrius Ro-
ser Blanch, Clara Cols i
Alícia Puertas, membres
de la companyia Flyhard
(nominada en la darrera
edició dels premis Max de
les Arts Escèniques per
l’espectacle City/Simcity),
Cristina Clemente convi-
da el públic a veure «el got
mig ple» amb un text que
parla de «la necessitat que

tots tenim de cuidar els al-
tres, d’estimar i de ser esti-
mats».

L’argument gira al vol-
tant de dues germanes, Eli
i Marta, que expliquen, en
primera persona i dirigint-
se al públic, com es van
enfrontar a l’Alzheimer de
la seva mare. «Decidir si
expliquen o no al pare la
malaltia els costarà molt,
tant com quan eren unes
nenes i desitjaven anar al

Tibidabo», expliquen els
responsables del muntat-
ge. L’objectiu és clar: que
els pares siguin feliços en
la ignorància, encara que
sigui a costa de trencar les
seves pròpies vides. La de-
cisió final implicarà tota
mena d’embolics que re-
corden la pel·lícula Good
bye, Lenin.

La funció es planteja en
clau de comèdia i té un ca-
ràcter minimalista, íntim.

L’espectacle «Volem anar al Tibidabo»
tanca la temporada de la Sala Trono
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