
1 7 . 0 5 . 2 0 1 3

28
P

o
n

e
n

t

scriptors, músics, actors, gestors i també con-
sumidors o usuaris de la cultura a Lleida han
dit prou i han encetat un procés de debat i re-

flexió perquè entenen que la cultura ha passat a ser
plat de segona i allunyada de qualsevol prioritat en la
política de la ciutat, la província i el país. D’aquest ma-
lestar neix la plataforma Per la Cultura a Lleida, que,
després d’unes quantes assemblees, ja disposa de
molts suports, d’un manifest i de l’adhesió d’aquesta a
les marees reivindicatives que han nascut arreu a par-
tir del moviment del 15-M. A la cultura li correspon la
marea roja.

Però la rebel·lió cultural que vol protagonitzar
aquesta plataforma lleidatana va més enllà de la con-
juntura de crisi actual, amb un IVA sobredimensionat
i prohibitiu i la dràstica reducció de pressupostos per
contractar actuacions o elaborar programacions. En
aquest cas, el sector reivindica la llibertat creativa i la
cultura de base.

En el manifest, per tant, es critiquen amb duresa
“les polítiques d’aparador, arrogants amb la ciutada-
nia, enlluernades pel continent i temoroses i desinte-
ressades pel contingut”. En el text es rebutgen les polí-
tiques que s’anomenen “cortesanes” i es demana po-
sar fi a la cultura del poder i apostar pel poder de
transformació de la cultura. També s’assegura que
“l’acció política institucional ignora de forma siste-
màtica la realitat que situa el sector cultural com un
pilar essencial de la nostra societat del benestar”.

Els protagonistes de la cultura de Lleida reclamen
atenció, recursos i llibertat i deixen entreveure que al-
gunes accions, com ara la programació comercial i al-
tament subvencionada de la Llotja, s’allunyen de les
necessitats i reivindicacions del sector.

La plataforma reivindica també la cultura com a eix
bàsic en la cohesió i també com a indústria o motor
econòmic, donat que genera activitat i crea llocs de
treball.

El col·lectiu “rebel” es va reunir a l’abril en una pri-
mera convocatòria, que va ser molt nombrosa. En una
segona assemblea s’ha tancat el manifest, que per les
xarxes socials ha començar a circular i a escampar-se
per tota la ciutat. ❋
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La cultura també
es rebel·la
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Posada
de llarg
La plataforma Per
la Cultura a Lleida
es va presentar
dijous a la plaça
Ricard Vinyes amb
la lectura del
manifest i les
actuacions de
Meritxell Gené,
Xavier Baró, Jordi
Gasión, Mr Jones,
bastoners i teatre.

El sector reclama
més atenció a la
cultura de base i
menys polítiques
d’aparador de les
institucions. A la
imatge, la Llotja de
Lleida.DEFOTO
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Homenatge a Esteve Cuito
ls pallassos i actors de Lleida van retre

homenatge la setmana passada a Esteve
Cuito, un actor i promotor teatral que va
morir l’estiu passat. L’Ajuntament li va
concedir a títol pòstum la medalla de la
ciutat al mèrit cultural i va posar el seu
nom al pati que uneix el Teatre de
l’Escorxador i l’Aula Municipal de Teatre.
L’acte institucional va anar acompanyat
d’un seguit d’actuacions d’amics, col·legues
i familiars, que van convertir l’homenatge
en una festa emotiva. També aquest
dimecres es va fer una sessió especial de
l’associació Pallassos Lleida en record de
Cuito. Aquest actor i dinamitzador cultural
va crear diversos grups de teatre i
d’animació infantil.

Primer aniversari de la Jove
Orquestra de Ponent

ls joves de la JOP han complert el seu
primer any de vida i ja han estrenat el
segon amb un nou projecte. Es tracta d’un
concert amb un repertori que inclou les
bandes sonores més conegudes i premiades
del cinema dels últims anys. Aquest nou
programa es va presentar la setmana
passada a l’Auditori Enric Granados de
Lleida i el 8 de juny es repetirà al paranimf
de la Universitat de Cervera. La JOP

continua creixent i els seus promotors
tenen el suport dels ajuntaments de Lleida i
de Cervera, i de la Diputació de Lleida, i
també de l’auditori lleidatà, que els acull
com a orquestra resident.

Comiat d’Al Tall a Lleida
l grup valencià Al Tall fa demà dissabte el

seu concert de comiat en terres catalanes al
Turó de la Seu Vella de Lleida. Serà a les 9
del vespre. El grup repassarà el seu extens
repertori i farà una menció particular a
l’últim disc editat pel grup, titulat
Vergonya, cavallers, vergonya, que
rememora el crit de guerra de Jaume I. El
concert, precisament, se celebrarà entre el
pont llevadís i el Castell del Rei, la fortalesa
on va ser coronat Jaume I. Al Tall feia
públic a l’octubre la dissolució del grup
després de 38 anys d’activitat.
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