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l primer contacte que vaig tenir amb BValls

de Lletres, la revista de la Comissió de Llen-
gua i Literatura de l’Institut d’Estudis Va-

llencs (IEV), va ser de retruc. La Claustre de Bofa-
rull, membre del consell de redacció, va donar-
me’n un exemplar amb motiu d’una entrevista. Es
tractava del número 4 d’una publicació de petit for-
mat (24 x 17), agradable al tacte i a la vista. A la co-
berta hi havia una fotografia en blanc i negre d’uns
jueus ultraortodoxos enfilats o a punt d’enfilar-se a
un reixat, amb el nom de la revista escrit longitudi-
nalment a la part esquerra en grans lletres de color
taronja.

Aquest elegant disseny, que no varia mai, és un
aperitiu del que trobarem a dins. Però no em refe-
reixo només a la part gràfica, caracteritzada per una
composició àgil i una tipografia atractiva que con-
viden a la lectura. Naturalment, també em refereixo
als continguts. I és que, segons la declaració de
principis dels seus creadors, BValls de Lletres «és
una petita finestra que s’obre al vast paisatge de les
paraules» on tenen cabuda «consells, filosofia,
poesia, entrevistes, curiositats, paratges surrealis-
tes, bon humor, il·lustracions que són art, reivindi-
cació de la nostra manera de dir...». És, per tant, una
iniciativa modesta (amb un tiratge de 600 exem-
plars i una periodicitat semestral) però alhora ambi-
ciosa. I el més important és que no ha perdut de vis-
ta el principal objectiu amb què va ser concebuda,
això és, l’elaboració d’un producte cultural fresc i
de qualitat «fruit del treball, de la passió, dels senti-
ments, de l’ànsia». Aquest és el seu motor. Aquest
és, doncs, el seu secret.

Si publicar llibres és arriscat, publicar revistes de
llengua i literatura encara ho és més. El problema és
que, de primera impressió, no ho sembla. En tro-
bem exemples a dojo. Amb una idea, ganes de po-
sar-la en marxa, temps i una mica de calés, qualse-
vol pot endegar un projecte d’aquesta índole. El
que és realment complicat, no obstant això, és man-
tenir-se dempeus al llarg dels anys. No tothom és
capaç de superar la fase inicial, segurament la més
crítica de totes. La dificultat de trobar lectors fidels
en un món saturat, especialment des que és possible
publicar a internet, és un dels obstacles contra el
qual molts s’estavellen. No és el cas de la revista
vallenca, que ha sabut esquivar-lo amb destresa.
Després d’una trajectòria de sis anys i onze núme-
ros, podem afirmar que estem davant d’una publi-
cació consolidada, a la qual augurem un llarg i
pròsper futur.

BValls de Lletres té una sèrie de col·laboradors
habituals, com ara la mateixa Claustre de Bofarull,
Jordi de Bofarull, Joan Guasch, Anna Montserrat,
Teresa Guasch, Míriam Culleré, Eva Busquets,
Marcel Banús, Xavier Rull, Mònica Batet i Núria
Ventura. A més, esporàdicament, hi participen al-
tres veus molt conegudes de la nostra demarcació:
Roser Llagostera, Noemi Bagés, Jaume Llambrich,
Jordi Ferré, Jesús M. Tibau... El resultat és tot un
seguit de seccions ben diverses que inclouen, entre
d’altres, mostres de creació literària, ressenyes de
llibres, qüestions lingüístiques i entrevistes a per-
sonatges del món de les lletres. Aleshores, un cop
feta la feina, arriba el moment de celebrar-ho.

Coincidint amb la publicació de cada número, el
consell de redacció de la revista organitza una pre-
sentació com cal. Sempre hi conviden algun nom
rellevant de la nostra cultura, que fa una xerrada a la
seu de l’IEV. La nòmina de convidats que han ava-
lat BValls de Lletres amb la seva presència és digna
d’esment. Hi han passat, per exemple, Jordi Llavi-
na, Lluís-Anton Baulenas, Màrius Serra, Roger de
Gràcia i Matthew Tree, la qual cosa suposa una pro-
jecció de la revista més enllà del Camp de Tarrago-
na. Tot un motiu d’orgull que mereix rebre les nos-
tres felicitacions.
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La revista de la Comissió de Llengua i
Literatura de l’IEV té un futur pròsper

TRAPEZI 2009

La Fira del Circ de Catalu-
nya pot morir d’èxit si no
es prenen mesures per evi-
tar la massificació de pú-
blic, que enguany s’ha fet
evident més que mai, so-
bretot durant la tarda de
dissabte. Aquests dies les
queixes s’han fet sentir i
ahir l’organització va ad-
metre que caldrà estudiar
solucions, per bé que no va
poder apuntar quines, tot i
que la programació de més
espectacles, el dijous i el
matí de dissabte, en po-
drien ser algunes. La regi-
dora de Cultura, Empar
Pont, va explicar que el fet
d’haver obert enguany un
espai nou, el parc de Mas
Iglésies, «és una aposta
que ja va en aquesta línia.
L’any que ve inventarem
una altra història».

Mentre arriba l’any que
ve i la història promesa per
Empar Pont, el Trapezi
tindrà temps per fer el ba-
lanç d’aquesta edició.
Ahir en van fer un avança-
ment la mateixa regidora i
el delegat de Cultura de la
Generalitat a Tarragona,
Adam Manyé, així com els

directors artístics de la fi-
ra, Jordi Aspa i Bet Miral-
ta, i el director gerent del
Centre d’Arts Escèniques
de Reus, Cèsar Compte.
Un balanç provisional del
tot satisfactori si es té en
compte l’ocupació de pú-
blic que han tingut els es-
pectacles de sala i, també,
el parc de Mas Iglésies,

que enguany ha debutat
com a nou espai físic de la
fira i en què s’han repre-
sentat tres muntatges.

Jordi Aspa va valorar
especialment el tipus de
públic que hi ha fet cap:
«Moltes de les persones
que han assistit als espec-
tacles de Mas Iglésies són
nens i nenes de l’escola del

barri. I això ens fa espe-
cialment feliços perquè
ens agrada que tothom pu-
gui tenir accés a la fira.»

Un altre motiu de satis-
facció per part de l’orga-
nització del Trapezi és la
bona acollida que han tin-
gut els quatre muntatges
produïts pel CAER, un
dels quals, Déu n’hi do, de
la companyia Àticus, que
ha estat inclòs en el catàleg
de les gires d’espectacles
que cada semestre el De-
partament de Cultura de la
Generalitat posa a disposi-
ció dels ajuntaments. Si-
Déu n’hi do ha esta l’única
producció del CAER per
aquest trapezi és, segons
Adam Manyé, perquè la
inclusió es va decidir
abans no tingués lloc l’es-
trena del muntatge i també
perquè en la decisió –presa
en un plenari– va pesar
molt el nom d’Ignasi Gil,
membre d’Àticus i profes-
sional reconegut del circ
català: «Però el catàleg es
renova cada semestre i les
altres companyies també
poden tenir-hi un lloc en el
futur.»

L’organització estudiarà mesures per pal·liar els desbordaments d’enguany

La fira assoleix l’objectiu d’omplir
de públic els espectacles

programats als teatres i a les veles

● El director gerent del CAER, Cèsar Compte, va
confirmar ahir que la temporada de tardor del Tea-
tre Bartrina de Reus s’obrirà amb circ. Ho farà el 26
i 27 de setembre amb una doble programació ca-
dascun dels dies. D’una banda, a fora del teatre, Es-
carlata Circus –companyia dels directors artístics
del Trapezi– hi representarà el seu últim muntatge,
Devoris causa, que ja fa mesos que fa gira per Cata-
lunya amb èxit de públic i crítica. I a l’escenari del
teatre actuarà el gran acròbata portuguès Joâo Pe-
reira, que fa tres anys va debutar al Trapezi en la
disciplina en què excel·leix, el pal xinès; una actua-
ció que encara recorden els espectadors que van
veure la funció al Teatre Fortuny. El Teatre Bartrina
obrirà amb circ perquè, segons Cèsar Compte, «vo-
lem començar a tractar el gènere amb igualtat de
condicions que el teatre, la dansa i la música. Per ai-
xò, i com a tal, ha d’estar present en les programa-
cions de temporada dels teatres públics».
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A l’esquerra, el finès Jani Nuutinen, que ha actuat a la vela del parc de Mas Iglésies. A dalt, Salam Toto i el seu espectacle
d’animals, en concret d’ases i someres. I a sota, Blazek, de la companyia El Retrete de Dorian Gray. / J.F. / EL PUNT / O.M.

● L’organització del Trapezi tenia
previst, com a principal objectiu de
l’edició d’enguany de la fira, omplir
les sales en què es programen alguns

dels espectacles. I l’objectiu s’ha
aconseguit amb escreix, atès que s’ha
venut tot l’aforament de les veles
dels parcs de Sant Jordi i de Mas Iglé-
sies, dels teatres Bartrina i Bravium, i

el Fortuny ha tingut també una assis-
tència considerable. Però la fira té ara
un repte plantejat que enguany s’ha
fet més evident que mai: combatre la
massificació.

Circ als teatres de Reus


