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● Reus. El Consorci del Teatre Bartrina, format per
l’Ajuntament i el Centre de Lectura de Reus, es regirà
l’any que ve amb un pressupost de 602.200 euros, 8.500
més que enguany. L’increment és possible per la previ-
sió d’obtenir més ingressos a partir dels bons resultats
que s’han aconseguit en aquest exercici. El pressupost
del consorci va experimentar enguany una forta escap-
çada, ja que es van retallar 96.300 euros respecte al de
l’any 2008, una acció que va deixar el pressupost al ni-
vell de l’any 2004. El pressupost del 2010 es constitueix
amb les aportacions de l’Ajuntament (425.000 euros), el
Centre de Lectura (4.300) i la Diputació de Tarragona
(21.000). La resta d’ingressos provindran de la recapta-
ció de la taquilla, així com els que s’aconsegueixin del
lloguer del teatre i d’altres conceptes. / N.B.

REUS
El Consorci del Teatre Bartrina incrementarà
lleugerament el pressupost l’any que ve

De fàbrica d’alcohol a mu-
seu. La fassina Balanyà de
l’Espluga de Francolí
–que data de mitjan segle
XIX– tornarà a obrir les
portes a primers de desem-
bre, convertida ara en un
centre museístic per mos-
trar el seu antic funciona-
ment. El visitant coneixerà
els processos productius
per obtenir l’alcohol i els
seus derivats a partir de la
brisa, les eines que s’em-
praven i les persones que
hi participaven. Tres dels
antics treballadors de la fà-
brica d’alcohol de Cal Ba-
lanyà, Joan Cera, Josep
Rossell i Jordi Montserrat,
expliquen en primera per-
sona com s’hi treballava i
la feina que hi realitzaven,
el procés d’obtenció de
l’alcohol des que arribava
la brisa fins que sortia el
bocoi ple.

El document d’història
oral i audiovisual recull el
testimoni dels treballadors
i es reprodueix en un punt
del recorregut per l’inte-
rior del museu. A l’exte-
rior el visitant també podrà
veure una demostració de
com es feia l’aiguardent a
petita escala, amb un
alambí.

La recuperació de la fà-
brica d’alcohol s’ha pogut
materialitzar gràcies a les
diverses aportacions rebu-
des: de la Generalitat de
Catalunya, a través de la
Llei de barris, amb un im-
port de 90.000 euros; del

sistema del Museu Nacio-
nal de la Ciència i la Tècni-
ca de Catalunya, amb
60.000 euros més, i de
l’Ajuntament de l’Espluga
de Francolí, que col·labora
amb 30.000 euros, amb els
quals s’arriba a una inver-
sió superior al mig milió
d’euros.

Reclams culturals
El nou museu, dissenyat
per l’arquitecte Dani Frei-
xas, que també va executar
el projecte del Museu de la
Vida Rural de l’Espluga,
combina museografia tra-
dicional i tecnològica. Al
municipi, la fassina, for-

marà part de la trilogia
productiva de temàtica
agrícola conjuntament
amb el Museu del Vi i el
Museu de la Vida Rural,
que ha estrenat recentment
un nou edifici annex a
l’antic. Els tres museus su-
posen un reclam didàctic,
cultural i turístic de la vila,
juntament amb la cova de
la Font Major i el recorre-
gut templer.

La rehabilitació de l’an-
tiga fassina de Cal Bala-
nyà es va iniciar ara fa al-
guns anys amb la restaura-
ció exterior de l’edifici an-
nex a l’oficina de Turisme,
des del qual s’accedirà al

nou museu (plaça del
Mil·lenari) a partir de
l’obertura de les portes,
prevista per al 4 de desem-
bre, amb motiu de l’acte
d’inaugural (19.30 h), en
el qual es preveu l’assis-
tència del nou director ge-
neral de Patrimoni Cultu-
ral, l’espluguí Jordi Roca.

Segons Florenci Ro-
meu, tècnic del Museu de
l’Alcohol Fassina Bala-
nyà, «l’ànima de la fabrica
era la màquina de vapor
(segles XVIII-XIX), que
feia funcionar l’interior i
exterior de la fassina i que
és unes de les peces fona-
mentals del museu».

El museu de la fassina Balanyà de
l’Espluga de Francolí obrirà les

portes el 4 de desembre
L’antiga fàbrica d’alcohol combinarà museografia tradicional i tecnològica

Edifici de la fassina Balanyà, característic per la seva xemeneia. / N.R.

● L’antiga fàbrica d’alcohol de l’Es-
pluga de Francolí –que data de mit-
jan segle XIX– tornarà a obrir les
portes el 4 de desembre convertida

C. GUTIÉRREZ / L’Espluga de Francolí en un dels vint-i-cinc museus indus-
trials del sistema territorial del
Mnactec que mostrarà el funciona-
ment de la fassina durant els anys de
la postguerra. El nou museu, igual

que el Museu de la Vida Rural, ha es-
tat dissenyat per l’arquitecte Dani
Freixes. La inversió en aquest nou
equipament supera el mig milió
d’euros.

a deu anys que Roser Guasch va encetar la
col·lecció Dàctil de Poesia (Arola), amb el
seu primer llibre, L’amistat de les pedres,

que clou amb el poema «Octubre», el qual la poeta
va llegir en la presentació del seu nou llibre Fulles
de llorer, per donar a entendre que hi ha un fil de
temps ininterromput que uneix ambdós poemaris.
Units per vàries raons: perquè els dos comparteixen
un mateix espai mític (el paisatge i el paisanatge
d’un poble del Penedès); una atmosfera emocional
(el rescat de la memòria i l’evocació de la infància),
i una mateixa poètica de clara vocació clàssica.
Aquesta continuïtat potser l’hauríem d’entendre en
el sentit que la creació del poema és una lenta ma-
duració que no entén la computació dels rellotges
o, directament, que resol que el temps no existeix,
tal com hem sentit dir a l’autora. Aquesta fidelitat,
inversemblant en els temps que corren, és més el
producte d’una reafirmació de valors personals que
no pas d’una falta de recursos estilístics. Per això
s’entenen les paraules que Montserrat Corretger va
dir a la presentació del llibre: que el poemari té una
entrega poètica vertadera, que està sustentat en un
fort arrelament existencial i que té una sensibilitat
certa envers allò de què els poemes parlen.

I els poemes parlen, sobretot, de la natura. D’una
natura propera a la memòria de les juguesques in-
fantils, que es manifesta quasi invisible en les sub-
tils flors dels marges, en els racons ombrívols del
molí, de la vinya, del llorer i l’alzina, que configura
un espai per a la reflexió contemplativa, per a l’evo-
cació d’un temps passat, per a la comunió i la cor-
respondència espiritual. Guasch està convençuda
que la natura conserva una resposta guaridora per a
l’home modern de la ciutat. Aquesta poètica de la
proximitat entre l’objecte poètic contemplat i el
subjecte que el tracta corre el risc de fer sentimenta-
lisme del sentiment, d’esdevenir un lloc comú de
melositats ja digerides, tal com deia Gombrowicz,
d’ensucrar la realitat. Si això no passa és perquè el
poemari porta en si mateix el do (perquè és instin-
tiu) i el poder (perquè hi ha tria i coneixement) de
l’equilibri de la paraula justa. De la paraula essen-
cial, despullada d’artifici, amb un sabor prim, quasi
oriental en el seu impressionisme. Amb aquesta pa-
raula s’acompleix el miracle de la poesia: fer sentir
com a pròpies les emocions de la poeta. Sentir que
quan ella mira els pàmpols de les vinyes nosaltres
veiem l’òxid de la tardor, que quan ella parla del
rierol nosaltres escoltem el barboteig cristal·lí de
l’aigua, que quan ella respira la flor del roser al vol-
tant de nosaltres flota el perfum de la rosa.

Aquesta poètica es troba a les antípodes dels poe-
tes «imparables». Aquí no hi ha ironia, desafecció,
avantguardisme lingüístic, atmosferes inquietants,
urbanitats, límits morals, sinó més aviat tot el con-
trari, la recerca d’una fluïda serenor clàssica que
respira i viu en la senzillesa que neix d’una simbio-
si entre el poeta i el seu paisatge de l’ànima. Fulles
de llorer és un oasi, una illa enmig de la més recent
poesia catalana. El seu conflicte –no hi ha poesia,
tal com no hi ha vida, sense conflicte– rau en el
temps que passa i ens deixa afeblits enfront del seu
desfici, que no és un altre que el de distingir entre
record i memòria. Així mateix, el de no saber apro-
var la lliçó de l’harmonia que la natura ens diu en
continuïtat i silenci. De no saber estar a l’altura que
el destí ens requereix per ser dignes receptors d’allò
que els antics han posat a les nostres mans. Guasch
és deutora d’aquesta memòria i la seva poesia és el
un testimoni de fidelitat envers ella. I ens ho dóna a
nosaltres amb Fulles de llorer. Les fulles de la vic-
tòria contra el temps, que com ja hem dit, no exis-
teix, en opinió de l’autora.
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«Fulles de llorer» o una
fidelitat inversemblant
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