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¿Qué demonios está
pasando en Tarragona?
■ En el último mes han aumen-
tado tremendamente el núme-
ro de asaltos con violencia a ado-
lescentes, a veces con la inten-
ción de robar, pero otras con el
propósito de hacer daño y humi-
llar a la víctima.

Lo más indignante del caso es
que los asaltantes también son
adolescentes, de entre 15 a 17
años, normalmente de origen
árabe o latino.

¿Qué pasa, ya no se puede an-
dar por la Rambla tranquilamen-
te, o volver a casa por la noche
sin el temor a que nos peguen
una paliza?

No es cuestión de culpar a to-
dos los inmigrantes, por supues-
to, es más, son una minoría los
que se dedican a estos actos vio-
lentos, pero los ciudadanos de
Tarragona tenemos derecho a
ser protegidos por las fuerzas
del orden, y estos nuevos delin-
cuentes merecen castigos más
severos.

Pablo Gómez
(Tarragona)

La realitat del municipi
de Vandellòs
■ Com a veí i resident al poble de
Vandellòs,emsorprèndesagrada-
blement que al seu diari sigui una
gran notícia (portada i pàgines
senceres els dies 25, 26 i 27 de no-
vembre) unes referències a un lli-
bre amb titulars com ‘Franco pro-
yectó construir la boma atómica en
Vandellòs’ i ‘Franco estuvo en Van-
dellòs’.

Davant la generositat del seu
rotatiu envers aquest llibre, em
permeto fer els següents comen-
taris:

1. En cap moment qüestiono
l’interès periodístic d’aquesta
notícia.

2. He fet indagacions i a nin-
gú de les nostres contrades li
consta que el referit senyor ha-
gués estat mai al nostre poble.
Seria saludable que un diari de
proximitat diferenciés clara-
ment els titulars d’ubicació per
no confondre els lectors.

3. La central nuclear Vande-
llòs-I és un emplaçament d’ac-
tivitat industrial que dista més de
20 km del poble de Vandellòs (el
qual ja tenia prop de 800 anys
amb carta fundacional).

4. Si realment volen omplir
pàgines del seu diari amb infor-
mació del nostre municipi, ens
brindem a proporcionar-l’hi tan-
ta com vulgui i realment relacio-
nades amb nosaltres (els darrers
anys s’han publicat més de 15 lli-
bres del nostre terme i gairebé
sense ressò al seu diari).

5. Els convidem a visitar el
municipi de Vandellòs i l’Hospi-
talet de l’Infant, per tal que pu-
guin veure la realitat del nostre
territori (més de 102 km2 de mar
i muntanya).

J. C. Vidal
(Vandellòs)

Problemes a la comunitat
de veïns
■ Novembre. Toca reunió de pro-
pietaris. Aquest any ha estat com-
plicat: hem ampliat el manteni-
ment de l’ascensor perquè s’es-
patllava massa sovint; ha calgut
canviar un baixant d’aigües fe-
cals; el senyal del videoporter es
perdia en algun lloc indetermi-
nat; les pluges van provocar hu-
mitats en tres pisos i una ràfega
de vent se’ns va endur una teula-
deta que hi havia al terrat.

L’edifici té cinc plantes amb
quatre pisos per planta: vint pro-
pietaris. Apujant una mica les
quotes i amb un parell de derra-
mes, podríem afrontar totes
aquestes despeses imprevistes
amb relativa facilitat. Lògica-
ment, ens hem de treure del cap
estendre el servei de neteja i re-
novar l’equipament de recepció
del senyal de televisió. No estem
per luxes ara mateix.

Fins aquí, tot molt lògic. Pen-
sava que la reunió acabaria en
menys d’una hora. Però els pro-
pietaris de la primera planta
s’oposen a pagar. Diuen que no

fanservirl’ascensor;queelbaixant
avariat no els afectava; que la teu-
lada els queda lluny i que no te-
nien problemes amb el porter.
Es pensen que són els únics que
paguen quotes i que la resta de
veïns estem arreglant-nos el men-
jador amb els seus diners. Han
arribat a dir textualment: «la co-
munitat ens roba, la balança en-
tre el que donem i el que rebem
està molt desequilibrada». Qui-
na barra!

També argumenten que hau-
rien de poder decidir ells ma-
teixos què hem de fer amb les se-
ves quotes.

Per què? Doncs es veu que són
del barri ‘de tota la vida’ i que
això els atorga el dret de decidir.
Absurd, oi? No s’adonen que així
no anem enlloc. Si cada planta
de l’edifici volgués anar pel seu
compte, com acabaríem? Cinc
contractes per l’ascensor, cinc
serveis de neteja, cinc distribu-
cions del senyal de televisió...
Totes les despeses multiplica-
des. Conceptes com eficiència o
economia d’escales no estan al seu
diccionari.

Andreu Garcia
(Tarragona)

L a dansa clàssica està pla-
gada de mites: personat-
ges, ballets i un repertori

d’escenes concretes que quan
arriba el moment fa que el pú-
blic es quedi en suspensió, aguan-
tant l’alè. Un d’aquests moments
és un gran salt que executa el pro-
tagonista d’una de les escenes
del ballet Le Corsaire, amb mú-
sica d’Adolphe Adam. I és preci-
sament Le Corsaire l’obra que es
pot veure aquests dies al Gran
Teatre del Liceu de Barcelona.

Estrenada a París l’any 1856 i ba-
sada en un poema de Lord By-
ron, és un dels ballets romàntics
més exòtics de tots els temps,
amb una estètica decadent, amb
grans decorats i un vestuari bar-
roc que ja no s’acostuma a veu-
re. Però hem d’entrar al Liceu
amb un altre esperit, deixant-
nos portar per tot aquest deves-
sall de colors, de vestuari sump-
tuós i ballarins i ballarines de
mel i mató –sempre amb pun-
tes–, perfectes a no poder més.
Podem dir que els ballarins del
Teatre Mariinski són com déus
de la tècnica clàssica. Observem
qualsevol d’ells, el més arraco-
nat, el que és a tercera fila, i és

tan perfecte com el que llueix al
davant. Feia molt de temps que
no actuava al Liceu la companyia
del Teatre Mariinski amb tots
els seus grans ballarins i ballari-
nes de tècnica perfecta. I real-
ment hi ha un públic per a aquest
tipus de dansa. Fa anys que es re-
mena la possibilitat de tenir una
companyia estable de ballet al
Liceu, però és una cosa que sem-
pre queda pendent, tot i que ara
Àngel Corella hi torna a insistir.
Veurem.

Coincidint amb la visita
d’aquesta companyia, es pot vi-
sitar a Caixa Forum l’exposició
‘Els ballets russos de Diaghilev
1909- 1929. Quan l’art balla amb

la música’. Es tracta d’un reco-
rregut per escenaris, vestuari i
ballarins russos de l’època dau-
rada del ballet, capitanejat per
la figura de Sergei Diaghilev. Ho-
me poderós i dominant, però
amb una gran visió artística, va
revolucionar el
concepte de dan-
sa clàssica apor-
tant el treball de
tota una sèrie
d’artistes plàs-
tics, músics i
dissenyadors de
l’època: Picasso,
Braque, Derain,
Matisse, Coco
Chanel, Stravinsky, Satie... I en
la llarga estada que la companyia
va fer a l’Estat espanyol, a la I
Guerra Mundial, el pintor Pere
Pruna o el músic Manuel de Fa-

lla també van deixar-hi la seva
petja.

La dansa ha evoluvionat molt
des d’aquells dies daurats de
grans posades en escena i pri-
mers ballarins eteris. Vivim al-
tres temps i, encara que el ballet

no ha de morir,
aquests temps
demanen una al-
tra estètica. Po-
dem quedar en-
cisats amb les
odalisques fent
anar amunt i avall
cercles de flors,
o podem ovacio-
nar els trenta-dos

jettes que fa la primera ballarina
com si res, però realment ho
veiem com una cosa del passat,
excel·lent i pulcre, però allunyat
del nostre món.

Els ballets russos a Barcelona

Fa anys que es remena

la possibilitat de tenir

unacompanyiaestable

de ballet al Liceu
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■ PREGUNTA DE HOY
¿Debería ser obligatorio que los ciudadanos con
rentas altas tengan un seguro médico privado?

■ RESULTADO DE LA
PREGUNTA DE AYER
¿Cree que el médico de
cabecera está preparado
para atender casos más
especializados?
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Vote en nuestra encuesta, que se halla en la página web del Diari,
entrando en la dirección www.diaridetarragona.com

Sí

01 La Generalitat plantea una
póliza sanitaria obligatoria a
partir de un determinado
nivel de renta

02 El Hospital plantea recortes
de 7,6 millones en sueldos
entre 2011 y 2012

03 Herida una anciana en una
explosión de un depósito de
propano en un piso de
Calafell

04 Deltebre garantirà el pas de
les embarcacions per la
desembocadura

ENCUEST@

No

72%28%

RECUENTO A LAS 21.00 H.

LO MÁS LEÍDO

CON OTROS OJOS

¿Quién se
atreve a
aparcar?
El tema del aparca-
miento es muy com-
plicado por la gran
cantidad de coches
que circulan cada día.
Pero cuando, cansado
de dar vueltas, decides
acudir a un parking, te
puedes encontrar con
más de una sorpresa.
¿Quién se atreve a me-
ter el coche aquí?
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