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Roberto Oliván cautiva el Bartrina
■ El coreógrafo y bailarín Roberto Oliván presen-
tó ayer por la noche en el Bartrina su nuevo espec-
táculo de danza A place to burystrangers, producido

por Enclave Dance Company y El Mercat de les Flors
de Barcelona. El espectáculo hizo reflexionar a los
espectadores sobre sus miedos y esperanzas.

Un momento del espectáculo de danza ‘A place to burystrangers’ ofrecido anoche en el Bartrina. FOTO: A. GONZÁLEZ

POLÍTICA ■ L A M E N TA N E L F I N D E L C O N S O R C I O

El PSC asegura que Reus ha
perdido la capitalidad cultural
■ El grupo municipal del PSC
emitió ayer un comunicado la-
mentando la decisión de la Ge-
neralitat de abandonar el Con-
sorci del Teatre Fortuny. El pri-
mer secretario socialista,
Francesc Vallès, calificó el anun-
cio de «error histórico» para
los intereses de la ciudad y que
esconsecuenciadeladesconfian-
za que genera el actual gobier-
no municipal. «La disolución
del consorcio comportará la
pérdida de la capitalidad efec-
tiva que históricamente ha te-
nido Reus y alguien deberá asu-
mir responsabilidades sobre
esta decisión», aseguró.

En este sentido, desde el PSC
acusaron al gobierno munici-
pal de ser incapaz de lograr la
complicidad de la Generalitat
para evitar su deserción del con-

sorcio. Vallès también destacó
la «irresponsabilidad que supo-
ne renunciar a un equipamien-
to nacional» de las caracterís-
ticas del Consorci del Teatre
Fortuny, sin dejar de mencio-
nar que la decisión supondrá la
pérdida de puestos de trabajo
directos e indirectos.

Por otra parte, los socialis-
tas también anunciaron que
han solicitado una reunión con
el conseller de Cultura, Ferran
Mascarell, para intentar encon-
trar soluciones que «eviten es-
te despropósito» a la vez que
conocer las razones que han
derivado en esta decisión. «La
irresponsabilidad de un alcal-
de o de un concejal no pueden
condenar una ciudad a la irre-
levancia cultural», sentenció
el propio Vallès.

En aquests temps convul-
sos tots tenim d’una ma-
nera o bé d’una altra la nos-

tra pròpia escala de necessitats.
El que fem és construir una llis-
ta que comença amb aquelles co-
ses que considerem essencials i
que acaba en les qüestions que ens
semblen prescindibles.

Els nostres polítics fan el ma-
teix que nosaltres, tot i que mai
ho manifesten amb claredat. Par-
lava l’altre dia amb un alcalde
d’una ciutat mitjana catalana i
m’ho explicava amb exemples
concrets , tot afegint: «A diferèn-
cia de la gent normal i corrent
nosaltresgestionemlaincoherèn-
cia, ja que fem passar alguns te-
mes per davant dels altres amb
l’única justificació de la por que
ens fa la reacció de determinats
sectors».

A totes les llistes de la cosa
pública, el que cada cop figura
més baix és la cultura. Quan
aquest tema l’enfrontem a les
necessitats més elementals, sem-
pre surt perdent i la marginem de
manera sistemàtica. Els polítics
fan això d’una manera especial.
Arreu. A casa nostra també.

No cal anar gaire lluny per
trobar una ciutat on la reculada
cultural hagi estat més evident.
S’han tancat museus, tenim un
suposat Centre d’Art en què no
es fa res i una biblioteca nova de
trinca que no podem obrir. Per
reblar el clau, i com ja hem co-
mentat altres vegades, estem a
punt d’acabar malament i de po-

sa fi a una rica tradició teatral
que fins ara ens havia distingit
arreu del país.

Estava pensant fa uns dies
amb aquestes cabòries quan vaig
descobrir entre la correspondèn-
cia un sobre gruixut; dins, hi ha-
via el catàleg de la programació
del Centre de Lectura per a aques-
ta primavera. Confesso que vaig
tardar estona a poder llegir to-
tes les activitats que aquesta en-
titat anirà desenvolupant fins a
l’arribada de l’estiu.

Hi havia coses per a tots els
gustos: conferències, exposi-
cions, activitats del club de lec-
tura, una trobada de traductors

i un llarg etcètera d’actes que ob-
vio enumerar, ja que el lector té
informació puntual cada setma-
na en aquestes mateixes pàgines
del que succeeix entre les parets
de l’edifici del carrer Major.

Fa uns anys, a l’època en què
tot anava a l’ample i semblava
que no hi havia més cultura que
l’oficial, algunes vegades vaig
tenir la impressió que el Centre
quedava una mica al marge de
tot allò i que el full d’activitats no
era tan complet.

Potser va ser una impressió
subjectiva, però crec que tenia un
cert fonament; en tot cas el que
em sembla és que ara, en els mo-

ments pitjors per a la cultura,
l’entitat líder en aquest àmbit
de les comarques del sud de Ca-
talunya està demostrant que se-
gueix posseint un senyal d’iden-
titat que l’ha acompanyat en els
moments més brillants de la se-
va història: la capacitat de la que
fan gala en els temps difícils els
seus associats i directius d’un
esforç a favor de la cultura, que
és també un acte de fe.

Recordo fa uns mesos quan
parlava amb el president de l’en-
titat i em deia que estaven enca-
rant l’etapa de reculada econòmi-
ca amb un esforç especial, a fi
d’aconseguir que es notés el mí-

nim la baixada de les ajudes que
rebia en les seves activitats. Pas-
sat un temps, crec que no és te-
merari afirmar que ho estan
aconseguint.

Enfront de la manca d’idees
i d’alternatives oficials, Reus re-
cupera –com estic segur que ho
farà en d’altres camps de l’acti-
vitat col·lectiva– la iniciativa de
la societat civil. Enmig de la me-
diocritat política general, l’únic
que ens pot conduir al redreça-
ment públic és la força dels ciu-
tadans i de les ciutadanes. Aquest
és el nostre repte col·lectiu.
Aquesta és la nostra esperança.

Fins a la setmana vinent.

La cultura rep
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