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Romanyà de la
Selva recorda
Mercè Rodoreda

El Teatre del Cal Botet, de Vi-
lafranca del Penedès, acull
aquesta tarda la representa-
ció El régimen del pienso, de
la veterana companyia anda-
lusa La Zaranda, que va estre-
nar en la darrera edició de
Temporada Alta. La compa-
nyia, que tenia prevista funció
per ahir al vespre al Teatre
Zorrilla de Badalona, acabava
d’arribar de Veneçuela, on va
inaugurar el Festival Interna-
cional de Teatre de Caracas
amb èxit.■ REDACCIÓ

Vilafranca acull
l’últim muntatge
de La Zaranda
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Romanyà de la Selva va re-
cordar ahir l’escriptora Mercè
Rodoreda, que hi va passar
els últims 11 anys de la seva
vida. Ahir va fer 30 anys de la
seva mort i, per no oblidar-la,
es van fer lectures de textos,
visites guiades i una ofrena
floral a la tomba. A Romanyà,
“hi va trobar la pau després
d’una vida fent de pedra que
rodola tal com ella deia”, ha
explicat la vicepresidenta de
l’Institut d’Estudis Catalans,
Mariàngela Vilallonga. ■ ACN

Cultura fa marxa enrere,
per diferències de concepte
amb els representants de
l’Ajuntament de Reus, i
desfà el Consorci del Teatre
Fortuny de Reus. Ara, el
consistori i la Diputació de
Tarragona constituiran el
Consorci i, un cop esta-
blert–i decidit com es ges-
tiona–, negociaran d’any en
any un contracte programa
amb el govern. La decisió,
presa divendres a la reunió
de la comissió gestora, con-
firma el temor del sector
cultural de Reus, que com-
prova la pèrdua de capitali-
tat cultural de la ciutat.

La sortida de Cultura del
Consorci, que s’havia reno-
vat fa només 16 mesos i ha-
via de servir per donar més

empenta al Centre d’Arts
Escèniques de Reus
(CAER), implica la destitu-
ció de tot l’equip, també del
director general, Ferran
Madico, i el gerent, Lluís
Graells. Sí que es manté el
compromís de donar suport
a la Fira Trapezi de circ, que
ja va viure una sotragada
amb la marxa d’Escarlata
Circus com a companyia di-
rectora. El comunicat mu-

nicipal sosté que així s’evita
tenir una estructura feixu-
ga per justificar el canvi.
Quan es va presentar, però,
el nou organigrama amb un
director general , es va ga-
rantir que seria més eficaç.

El conseller de Cultura,
Ferran Mascarell, ja va ad-
vertir al programa L’oracle
de Catalunya Ràdio que les
relacions a Reus havien es-
tat “complicades”, i que s’hi
introduirien canvis. A la difi-
cultat econòmica de les ins-
titucions –l’any passat ja es
va reduir d’un 20% el seu
pressupost, que va passar de
2,5 a 1,9 milions– s’hi afe-
geix la topada entre l’Ajun-
tament i el govern. Fa prop
d’un any, ja es va produir la
desvinculació de la progra-
mació del Bartrina del
CAER, que va tenir efectes,
fins i tot, en el calendari. ■

Cultura s’escapa del CAER
J.B.
BARCELONA

Mascarell decideix sortir del Consorci del Teatre Fortuny per diferències amb els
representants municipals i afebleix, indirectament, el suport a la creació de Reus

Madico i Mascarell, amb l’alcalde Carles Pellicer i Albert Vallvé, de la Diputació ■ J.C. LEÓN

La nova
composició del
Consorci del
Teatre Fortuny
implica destituir
l’equip del CAER


