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■ L’artista de Riudoms Joa-
quim Chancho va inaugurar
aquest cap de setmana passat
l’exposició ‘Estampes. Sèries
numèriques’ a la Casa de Cul-
tura Antoni Gaudí. L’artista
és també el protagonista del
31è volum de la Col·lecció Ta-
marit, editada conjuntament
per la Diputació de Tarrago-
na i Viena Edicions amb l’ob-
jectiu de posar en valor els ar-
tistes nascuts o vinculats amb
les comarques de Tarragona.

El president de la Diputa-
ció de Tarragona, Josep Po-
blet va posar de manifest la
singularitat i la importància
de Joaquim Chancho, desta-
cant el seu paper «d’ambai-
xador de Catalunya arreu del
món».

Per la seva part, el presi-
dent del Centre d’Estudis Riu-
domencs, Marc Caparó, ma-
nifestà que Joaquim Chancho
és un dels pintors fonamentals
de la pintura catalana des dels
anys setanta del segle passat.
A la vegada l’autora del 31è vo-
lum de la Col·lecció Tamarit,
Assumpta Rosés, assenyalà
que Chancho «és un referent
no sols per a la cultura de Riu-
doms, sinó del nostre país» i
manifestà que el llibre publi-
cat permetia veure l’obra de
l’artista i conèixer la seva tra-
jectòria artística.

CAMBRA DE COMERÇ

Jornada de sistemes
de gestió de seguretat
alimentària
La Cambra de Comerç de
Reus organitza el dimecres,
a partir de les nou del matí,
una jornada de sistemes de
gestió de seguretat alimen-
tària adreçada a productors,
comercialitzadors i distri-
buïdors de productes agroa-
limentaris.

Joaquim Chancho
inaugura
‘Estampes. Sèries
numèriques’

RIUDOMS

E ls capricis del destí han
volgut que en un dels mo-
ments més difícils per a

la cultura en general, i de la reu-
senca en particular, tres reco-
neixements d’alt nivell hagin
premiat iniciatives, persones i
tradicions de Reus.

El primer ha estat un reco-
neixement oficiós, però de gran
impacte ciutadà: el Seguici Fes-
tiu al complet va ser convidat a
Santa Eulàlia, la festa major de
Barcelona. No és cap novetat
que els elements festius de Reus
siguin a bastament requerits
per participar a les festes i tro-
bades d’altres pobles i ciutats.
Cada any fan un grapat de des-
plaçaments i intercanvis. Però
mai el Seguici sencer s’havia ex-
hibit en una altra ciutat. Recor-
dem que, amb la seva magnitud
actual, això representa pel cap
baix moure mig miler de perso-
nes, a banda de totes les figu-
res que el formen.

Triomfa el Seguici
L’Ajuntament de Barcelona ha
estrenat amb Reus la iniciativa
de convidar cada any els ele-
ments festius d’una ciutat ca-
talana. I no cal dir que ser la pri-
mera resulta especialment afa-
lagador. A més, els milers de
persones que van passar per l’ex-
posició al Palau de la Virreina o
van presenciar les ballades i cer-
caviles, van traslladar als reu-
sencs desplaçats a Barcelona
tantes mostres d’admiració que
els nivells d’autoestima anaven
disparats.

No hi ha res com els elogis
dels de fora per recordar-nos el
valor i l’espectacularitat del que
tenim a casa. Tot un reconeixe-
ment a tantes i tantes persones
i entitats que s’han abocat, any

rere any, a recuperar, mantenir
i donar vida al nostre Seguici
Festiu.

Per mantenir l’ordre crono-
lògic, el segon reconeixement
ha estat de caire individual. Dos
reusencs van ser presents a la
gran gala del cinema espanyol
com a nominats als premis Go-
ya: Oriol Tarragó, guanyador al
millor so per Lo imposible, i Ai-
da Folch, finalista a la millor ac-
tiu protagonista per El artista
y la modelo. Potser casualitat.
O potser que alguna cosa s’ha
anat fent bé en l’àmbit de les
arts escèniques a la ciutat com
per contribuir que aflorin ta-
lents individuals d’aquest ca-
libre.

Dissortada coincidència
I el tercer guardó ha estat el Pre-
miNacionaldeCirc2012perlTra-
pezi. Poca broma perquè estem
parlant d’un dels Premis Naci-
onals de Cultura, està dotat amb
30.000 euros i l’entregaven els
Prínceps d’Espanya al palau d’El
Pardo. Un reconeixement a una
trajectòria que, des del 1997, ha
convertit la Fira del Circ en un

esdeveniment de referència in-
ternacional.

Però aquest premi ha vingut
acompanyat de dues circums-
tàncies més dissortades. La pri-
mera, que l’atorgament va co-
incidir amb l’any que el Minis-
terio de Cultura retirava la sub-
venció al festival Trapezi. Con-
seqüència, cal suposar, de les
retallades pressupostàries de
l’Estat i de l’aprimament dels re-
cursos adreçats a la cultura.

I la segona, més extravagant,
és que pocs dies després que
s’anunciés la concessió del pre-
mi, l’Ajuntament decidia supri-
mir la plaça del tècnic que va ser
l’ideòleg i alma mater del Tra-
pezi, Alfred Ford, per evitar la
seva reincorporació a l’IMAC.

Després de diversos anys en
excedència –en què ha exercit
d’administrador del Teatre Na-
cional de Catalunya i gerent
d’una companyia de circ–, Ford
va sol·licitar la reincorporació
al seu lloc de treball, que li va
ser denegada. I el passat mes de
desembre, la seva plaça –junta-
ment amb la d’un altre exdirec-
tor dels teatres reusencs– va ser
suprimida per la Regidoria de
Cultura.

Més feina per a un reconegut
advocat laboralista reusenc,
gran coneixedor de l’Ajunta-
ment, a qui el darrer any i mig
se li han acumulat els casos d’aco-
miadats procedents de l’òrbita
municipal.

Competència
Així les coses, resultava cridane-
ra la presència de Ford a la re-
cepció que l’alcalde va oferir el
divendres passat a totes les per-
sones que han fet possible el
Trapezi en aquests 16 anys, per
fer-los partícips del Premi Na-
cional rebut a Madrid el dimarts
passat.

Tornant al Trapezi, en la se-
va vessant estrictament circen-
se, diuen els entrenadors de
futbol que el difícil no és arri-
bar, sinó mantenir-se a dalt.I
aquest és el repte actual de la
Fira del Circ. Els qui hagin vist
aquests dies el ressò del Festi-
val Internacional del Circ Cas-
tell de Figueres entendran de
què els parlo.

La gran preminència que Gi-
rona-Salt i el Festival Tempo-
rada Alta han agafat en l’àmbit
teatral sobre el Centre d’Arts
Escèniques de Reus és un prece-
dent que cal tenir en compte.
■ ■ ■

jcruset@diaridetarragona.com

Recepció a tota la gent del Trapezi, el divendres passat. FOTO: PERE FERRÉ

La triple corona
CRÒNICA PER JOSEP CRUSET

Laculturareusencaharebutenunasetmanatresreconeixementsd’altnivell.Laconcessió
delPremiNacionaldeCircalTrapezihageneratunasituacióextravagant: mentrel’Ajuntament
rebia el guardó, denegava la reincorporació del seu creador i eliminava la seva plaça

❞Alguna cosa s’ha fet bé
en arts escèniques que
ha permès que aflorin
talents individuals
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