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● La tecnologia de l’Ane-
lla Cultural permetrà avui
poder seguir en directe la
retransmissió de l’òpera Il
trovatore, de Verdi, a les
vuit del vespre, en directe
des del Gran Teatre del Li-
ceu. Aquesta retransmissió
és una experiència que ja
s’havia organitzat en diver-
ses ocasions des del Teatre
Bartrina i també des de Cal
Massó. En aquesta ocasió
es connectaran simultània-
ment les ciutats de Girona,
Granollers, Olot, Sant Cu-
gat del Vallès i Vilanova i la
Geltrú, a més de la capital
del Baix Camp.

Il trovatore (1853) és
una òpera de Verdi, amb
llibret de Salvatore Cam-

marano, basada en el dra-
ma El trovador (1836),
d’Antonio García Gutiér-
rez. És la segona òpera de
l’anomenada trilogia po-
pular, conjuntament amb
Rigoletto i La Traviata,
que va donar fama decisiva
al compositor. L’acció se
situa a l’Espanya del segle
XV, durant la Guerra Civil
que va enfrontar el comte
Jaume d’Urgell i Ferran
d’Antequera. Explica en-
frontament entre un troba-
dor i el compte de Lluna
per l’amor d’una dama.

La propera retransmis-
sió d’una òpera des del Li-
ceu serà el dia 21 d’abril
del 2010. Es retransmetrà
El rapte del serrall, de
Mozart.

L’Anella Cultural porta
l’òpera del Liceu al Teatre

Fortuny de Reus
EL PUNT / Reus

«Sembla que hem estat
víctimes d’un terratrè-
mol», va assenyalar ahir el
bisbe de Tortosa per des-
criure la imatge que s’endú
la gent que visita la cate-
dral, després de veure que
la façana principal no té es-
cales des del 2002. Així,
Salinas va valorar molt po-
sitivament que Patrimoni
haja aprovat el projecte per
construir un nou accés, pe-
rò va destacar que ara el
principal escull és trobar el
finançament necessari per
fer les obres. «El compro-
mís que hi havia de l’1%
Cultural del Ministeri va
desaparèixer, això ja no
compta, i ara hem de bus-
car una altra via per mate-
rialitzar aquest projecte»,
va afegir-hi. El bisbe va dir
que ja ha pogut parlar amb
l’Ajuntament, i que li han
manifestat una «disponibi-
litat absoluta» per trobar
una solució. «A Tortosa te-
nim la sensació de trobar-
nos una mica abandonats,
però a Barcelona sempre
es queixen que aquí sem-
pre posem inconvenients a
tot», va destacar el bisbe.
«Però ara s’han acabat les
excuses, perquè sabem el
que volem i tenim el pro-
jecte ordenat i ben fet», va
dir Salinas. «Ara sí que de-
manem l’ajuda de qui ens
pot ajudar; que en aquest
cas és l’administració, en
la part que li corresponga»,
va concloure el bisbe.

Salinas no va descartar

la possibilitat de recórrer a
patrocinadors privats, però
va advertir que la crisi ac-
tual limita el marge de ma-
niobra dels empresaris. Per
tant, el bisbe va apostar per
establir convenis bilaterals
amb cadascuna de les ad-
ministracions i formar un
consorci en què l’Ajunta-
ment, el Consell Comar-
cal, la Diputació, la Gene-
ralitat i el govern de l’Estat
facen un pas endavant per
reconstruir les escales. «És
només una hipòtesi, ja que
no podem anar a Cultura i
demanar un milió d’euros,
tot i que estem segurs que
el govern català farà una
aportació important», va
afegir-hi. «El bisbat no té
diners per començar el
projecte, però no volem in-
vertir en una obra que en
realitat és cosa de tots», va

remarcar. De fet, Salinas
va recordar que tant el can-
vi de govern a Catalunya
com el fet de vincular la re-
construcció de les escales a
l’enderrocament de les ca-
ses de davant de la catedral
–«un tema molt discuti-
ble», va dir el bisbe– van
alterar el projecte. «Ini-
cialment, la nostra intenció
era reconstruir les escales
tal com estaven abans, pe-
rò els dubtes van arribar
després», va assenyalar
Salinas.

Exposició permanent
D’altra banda, el bisbe va
afirmar ahir que se sent
«molt orgullós» de l’expo-
sició permanent de la cate-
dral, «tot i que tècnicament
no és un museu». Segons
Salinas, «és una exposició
molt digna», i també cal

destacar el valor afegit que
li dóna l’espai de la canò-
nica, única a Europa. Així,
va agrair l’ajuda d’un mi-
lió d’euros que el bisbat va
rebre de la Generalitat per
posar en marxa l’exposi-
ció, però va advertir que va
ser insuficient, ja que l’Es-
glésia tortosina hi va apor-
tar uns 400.000 euros més.
«Ara l’objectiu és poder
mantenir-la en el temps, ja
que no es tracta de guanyar
diners, sinó de cobrir les
despeses que té», va afir-
mar Salinas. El bisbe va
concloure que esta con-
vençut que es trobarà una
fórmula per poder garantir
la continuïtat de l’exposi-
ció del tresor de la catedral.
De fet, va explicar que ja
han parlat del problema
econòmic amb l’Ajunta-
ment de Tortosa.

El bisbe proposa un consorci per
finançar la reconstrucció de les

escales de la catedral de Tortosa
Salinas també reclama suport públic per mantenir obert el tresor catedralici

La façana principal de la catedral de Tortosa no té escales des del maig del 2002. / G.M.

● El Bisbat de Tortosa no té diners
per començar la reconstrucció de les
escales de la catedral, un projecte
que dijous va aprovar la comissió de

GUSTAU MORENO / Tortosa Patrimoni i que està valorat en
450.000 euros. De fet, l’alcalde va
assenyalar que caldrà implicar les
administracions en el cofinança-
ment, i va indicar que potser caldrà

buscar patrocinadors privats. El bis-
be Xavier Salinas va defensar ahir la
creació d’un consorci públic, tot i
que no va arribar a descartar que pu-
ga haver-hi donacions d’empreses.

● Reus. Una vintena d’establiments de Reus, Cam-
brils i Falset s’han adherit a la campanya Jocs en ca-
talà que ha posat en marxa el Centre de Normalitza-
ció Lingüística de l’àrea de Reus Miquel Ventura.
S’han distribuït més de 5.000 catàlegs de jocs i jogui-
nes en català amb les adreces dels establiments on es
poden trobar i amb la referència dels més de 200 pro-
ductes a la venda. L’objectiu és que els clients cone-
guin l’oferta de jocs i joguines que hi ha al mercat en
català, com puzles i encaixos, jocs multimèdia i al-
tres joguines com nines que canten o parlen en cata-
là. També s’han editat més de 8.000 cartes per poder
escriure als reis mags en català. / EL PUNT

REUS
Vint establiments de Reus, Cambrils i Falset
venen més de 200 jocs en català

● Bellmunt del Priorat. El grup ebrenc Xeic! actuarà
aquest dissabte a Bellmunt del Priorat, compartint
escenari amb el grup Artefacto. El concert, que co-
mençarà a la mitjanit, serà el que tancarà la gira 2009
de Xeic!, que ha servit a la banda ebrenca per presen-
tar el seu segon treball Birla!!! arreu del territori ca-
talà. La gira ha inclòs 26 concerts. / EL PUNT

BELLMUNT DEL PRIORAT
El grup ebrenc Xeic! tanca la gira de
presentació del disc «Birla!!!»


