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Durant el primer trimestre
del 2010, es completarà la
senyalització interpretati-
va del monument i la mi-
llora de l’aparcament de
vehicles. També es co-
mençaran a adjudicar les
obres de restauració del
claustre i l’església. El di-
rector territorial dels ser-
veis de Cultura de la Gene-
ralitat, Adam Manyé, ha
explicat que es reconstrui-
ran aquelles parts de les
quals es tingui documen-
tació fefaent de com eren
les originals: «Si les co-
bertes estan documenta-
des tal com eren en el seu
temps, les restaurarem. Si
no n’hi ha evidències, col-
locarem una coberta de xa-
pa a l’interior que no es
podrà veure des de fora pe-
rò que permetrà protegir
l’àrea cenobítica.» S’espe-
ra que les campanyes
d’excavacions arqueolò-
giques que es continuaran
realitzant a la cartoixa pro-
porcionin nova informació
sobre el claustre i l’esglé-
sia de la cartoixa i que, en
posteriors intervencions,
es puguin anar completant
parts de la restauració.
Una de les últimes excava-
cions que s’han realitzat a
la cartoixa ha descobert el
paviment original del
claustre, que s’ha cobert
amb sauló per protegir-lo,
tot i que se n’han deixat
unes mostres al descobert.

La restauració de l’àrea
cenobítica forma part del
pla director de la cartoixa,
que entrarà en vigor, des-

prés de diversos ajorna-
ments, l’any que ve. Però
la direcció general de Pa-
trimoni Cultural i el Mu-
seu d’Història de Catalu-
nya (ens que gestiona la
cartoixa) han decidit donar
prioritat a la restauració i
per aquesta raó ja s’està
tramitant l’actuació abans
de l’aprovació definitiva
del pla, com ja s’ha fet
amb la consolidació de la

volta i els frescos de l’es-
glésia, que s’ha executat
enguany amb una inversió
d’1.039.000 euros. Segons
Manyé, el Departament de
Cultura considera la car-
toixa d’Escaladei una
prioritat en la restauració
dels monuments dels
quals és titular a la demar-
cació de Tarragona. Per ai-
xò, una tercera part del
pressupost propi d’inver-

sions de la direcció gene-
ral de Patrimoni Cultural
es dedicarà l’any que ve a
la cartoixa.

La cartoixa d’Escaladei
és propietat de la Generali-
tat des de l’any 1994. Des
de llavors, ha estat objecte
d’un seguit d’obres d’ur-
gència que han evitat la
desaparició definitiva de
les ruïnes que es conserven
de la cartoixa, que es va

fundar el segle XIII (és la
més antiga de la península
Ibèrica) i va viure reformes
i ampliacions durant els se-
gles XVI, XVII i XVIII,
per la qual cosa els vestigis
que se’n conserven són
dels estils romànic, gòtic i
barroc. Les múltiples ac-
tuacions dutes a terme fins
ara han permès netejar i
consolidar el que eren no-
més unes ruïnes. Ara, però,
amb el pla director ja es co-
mençarà a emprendre la
restauració d’algunes parts
del recinte amb l’objectiu
que estigui més ben prepa-
rat per rebre amb millors
condicions les visites turís-
tiques. Visites que, engua-
ny, podrien arribar a les
20.000, atès que fins a l’oc-
tubre ja hi han passat
17.850 persones. Unes da-
des que s’acostarien als re-
gistres del 2005 i el 2006,
en què es van superar les
20.000 visites. El 2008,
van ser 17.750: «Hi va ha-
ver menys visites però els
ingressos per aquest con-
cepte van ser superiors als
de 2007 segurament a cau-
sa de la disminució del
nombre de visites de grups
col·lectius i a un augment
del de les individuals», ar-
gumenta Adam Manyé. La
progressiva millora que ha
sofert la cartoixa en els úl-
tims dos anys, amb més
parts per visitar i millor se-
nyalitzades, ha fet revifar
l’interès per visitar-la.
«Qui la va visitar fa una dè-
cada, veurà com ha canviat
si hi torna ara.»

La restauració de l’àrea cenobítica
d’Escaladei començarà l’any que ve
Costarà més de 2 milions d’euros i se centrarà en la reconstrucció del claustre i l’església

La cartoixa d’Escaladei en una imatge feta el mes de desembre passat. / MARTA MARTÍNEZ

● La restauració de l’àrea cenobítica és la prin-
cipal actuació de millora que s’emprendrà
l’any que ve a la cartoixa d’Escaladei. La inter-
venció, que durarà fins al 2012, té un cost de

NATÀLIA BORBONÈS / La Morera de Montsant 2.331.000 euros i serà un avanç de l’esperat pla
director de la cartoixa, que es començarà a ex-
ecutar també l’any que ve i que preveu per fa-
ses totes les actuacions que s’hi hauran de rea-
litzar per conservar el monument i fer-lo més

accessible a les visites. Les obres que s’hi han
dut a terme fins ara, encaminades a consolidar i
estintolar algunes parts del monument, s’han
vist recompensades amb una recuperació del
nombre de visites a Escaladei.

● El Ballet Espanyol M.
Carmen Fraga commemo-
rarà aquest dimecres els 25
anys d’existència amb
l’estrena, al Teatre Bartri-
na de Reus (21.00 h), de
l’espectacle antològic Re-
cords. El ballet ha estrenat
durant la seva trajectòria
cinc grans espectacles i un
bon nombre de petit for-
mat, la gran majoria no-
drits pels alumnes de l’es-

cola de dansa que María
del Carmen Fraga té a la
capital del Baix Camp.

A Records hi participen
divuit artistes entre músics
i ballarins i el solista con-
vidat és Francis Núñez, un
ballarí que es va començar
a formar a l’escola de Ma-
ría del Carmen Fraga i que
ha seguit una destacada
trajectòria als escenaris
catalans i espanyols. Ac-
tualment és membre del

Ballet Nacional de Espa-
ña. María del Carmen Fra-
ga explica que l’espectacle
consta de dues parts, la pri-
mera de les quals és més
clàssica, amb la interpreta-
ció d’una suite espanyola,
i la segona constarà d’una
coreografia de dansa fusió
i flamenc: «És un especta-
cle molt a l’abast de tot-
hom, fins i tot per a aquells
que no estan gaire familia-
ritzats amb el flamenc. De

fet, a Records no hi surt
cap bata de cola.» Fraga
afegeix que la intenció és
estrenar Records ara a Re-
us i portar-lo de gira l’any
que ve per altres escenaris
del país.

El Ballet Espanyol M.
Carmen Fraga és una for-
mació professional que es-
tà formada principalment
pels alumnes que s’han for-
mat a l’escola que la bai-
laora, coreògrafa i profes-

sora té a Reus. Interpreta
dansa espanyola en les se-
ves múltiples versions (fla-
menc, fusió, escola bolera,
folklore i clàssic espanyol).
En aquests 25 anys, ha ac-
tuat a molts escenaris de
Catalunya, l’Estat espa-
nyol i Europa i fins i tot a
Amèrica. Amb l’anterior
espectacle, Sueños de mi
guitarra, la companyia re-
usenca va fer una gira de
quaranta dies a Mèxic.

El Ballet Espanyol M. Carmen Fraga celebra 25
anys amb l’estrena de l’espectacle «Records»
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El Voluntariat per
la Llengua aplega
25 parelles a
Cambrils
● Cambrils. Un total de
25 parelles lingüísti-
ques participaran en la
dotzena edició del pro-
grama Voluntariat per
la Llengua, que coordi-
na el Servei de Català
de Cambrils. Des de co-
mençament d’any fins
ara ja se n’han constitu-
ït cinquanta en aquest
municipi del Baix
Camp. A partir d’a-
questa setmana, els vo-
luntaris i els aprenents
es trobaran una hora a la
setmana durant deu set-
manes per conversar en
català i prendran part en
les activitats que el
Centre de Normalitza-
ció Lingüística de l’à-
rea de Reus organitza
perquè tinguin l’opor-
tunitat de comunicar-se
en català en situacions
més disteses i per do-
nar-los a conèixer l’en-
torn més immediat. Pel
que fa la procedència
dels aprenents, sis són
de l’Estat espanyol
(tres d’Andalusia, un
de Múrcia, un de Ma-
drid i un de Castella-la
Manxa), cinc són de
l’Argentina, dos són de
Romania, dos més són
de Mèxic i els deu res-
tants són de Taiwan,
Bèlgica, Alemanya,
França, Itàlia, Colòm-
bia, l’Uruguai, Cuba,
Algèria i Egipte. Els
voluntaris hi participen
perquè volen contribuir
a estendre l’ús del cata-
là entre la població no
autòctona, i els apre-
nents, per millorar els
coneixements que te-
nen de català, guanyar
fluïdesa i, molts cops,
perdre la vergonya de
parlar-lo. / EL PUNT

fe d’errades
● La participació de la
Diputació de Tarragona
al Consorci del Teatre
Fortuny és d’un 33% i
la seva aportació al
pressupost del 2010 se-
rà de 450.000 euros i no
de 50.000, com va apa-
rèixer erròniament en la
informació de l’edició
del 5 de novembre pas-
sat. La Generalitat té un
52% de la participació
(696.280 euros) i l’A-
juntament, un 15%
(200.850). Les aporta-
cions extraordinàries al
consorci de la Generali-
tat i l’Ajuntaments se-
ran, respectivament, de
775.720 i 262.650 eu-
ros.


