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Coincidint amb la festivitat de 
Sant Tomàs d’Aquino, patró 
dels estudiants, la ciutat home-
natjarà dijous que ve, 28 de ge-
ner, el professor Ramon Oteo, 
mort fa unes setmanes. Orga-
nitzat pel Centre de Lectura i el 
col·lectiu Rotoarco, l’acte tindrà 
lloc al Centre de Lectura a partir 
de dos quarts vuit del vespre. Hi 
intervindran Manuel Rivera, Jo-
aquim Mallafrè, Salvador Ara-
gonés, Ramón García Mateos, 
Salvador Navés, Joan Masdeu, 
Josep Moragas, Xavier Filella, 
Juan López-Carrillo i Alfredo 
Gavín. També actuaran Anna 
Penalba Serra (soprano), Jordi 

Pascual (piano) i el col·lectiu En 
Veu Alta. Hi assistiran Carlota 
Oteo Mayayo, illa de l’home-
natjat, i l’alcalde, Carles Pellicer, 
que clourà l’acte. Ramon Oteo 
Sans (Reus, 1941-2015) va ser 
doctor i catedràtic de Literatura 
Espanyola, assagista i poeta. Va 
exercir el seu magisteri durant  
més de 40 anys entre els Insti-
tuts Salvador Vilaseca i Gaudí, 
de Reus, i a la Universitat de 
Barcelona i a la Rovira i Virgili, 
de Tarragona. La seva dedicació 
a la docència ha estat reconegu-
da pels seus més de quatre-mil 
alumnes que han arribat, a tra-
vés del seu mestratge, a l’estima 
per la literatura i la lectura. 

La ciutat homenatjarà 
Ramon Oteo per Sant 
Tomàs d’Aquino
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L’acte tindrà lloc al Centre de Lectura
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El Teatre Bartrina és l’escenari 
aquest dijous de la segona edi-
ció de la jornada INNY, organit-
zada per l’associació INNY amb 
l’objectiu de promoure l’in-
tercanvi d’experiències entre 
joves estudiants i fomentar-ne 
l’esperit emprenedor. La jorna-
da tindrà dues sessions en què 
tres joves ponents exposaran 
els seus aprenentatges i pro-
jectes vitals i se sotmetran a un 
diàleg amb els assistents, tots 
ells alumnes d’un total de dotze 
centres de secundària, FP i BAT.
Cada sessió tindrà una durada 
aproximada de dues hores que 
començarà amb les intervenci-

ons dels joves Humbert Clotet, 
Inés Arroyo i Carla Herrero, els 
quals parlaran de qüestions 
vinculades a l’àmbit social, el 
talent, els estudis, l’èxit perso-
nal, professional i educatiu, així 
com experiències de fracàs i re-
plantejament vitals. En aquest 
sentit, se seguirà la línia d’abor-
dar els quatre grans temes que 
habitualment es plantegen en 
els esdeveniments que organit-
za INNY, és a dir, la recerca de 
l’èxit mitjançant la superació 
personal i professional; els va-
lors socials com a instruments 
amb múltiples usos; més enllà 
dels estudis: com coordinar les 
vessants de la vida i el talent. 

La jornada INNY vol 
fomentar l’emprenedoria 
entre els joves
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El Teatre Bartrina acull avui la sessió

‘On ets, Andròmeda?’ es 
presenta a la Biblioteca Central
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La Biblioteca Central Xavier 
Amorós acollirà dissabte a les 
onze del matí l’acte de presen-
tació del conte On ets, Andrò-
meda?, a càrrec de les seves au-
tores, Maria José Sancho i Anna 
Almécija. El conte proposa una 
relexió sobre la contaminació 
lumínica. Durant la sessió es 
projectaran imatges i es faran 
activitats en què podran parti-
cipar les famílies assistents.
On ets, Andròmeda? és un 

projecte mediambiental sen-

se ànim de lucre i d’iniciativa 
privada que té com a objectiu 
conscienciar la ciutadania so-
bre la gravetat del problema 
ambiental que genera la conta-
minació lumínica. Amb aquesta 
inalitat s’ha concebut un conte 
i uns materials didàctics que 
donen suport a les activitats 
que s’ofereixen, que són gratu-
ïtes i obertes a tothom. L’Anna 
va proposar la idea i va redactar 
el text i la María José Sancho va 
il·lustrar-lo.

Susanna Cases

Si res es torça, La Passió de Reus 
tornarà als escenaris al 2017, 
després de dos anys sense re-
presentar-se per manca de su-
port institucional. Llop’s Teatre 
ha aconseguit el compromís de 
l’Ajuntament per obtenir un cop 
de mà necessari per poder tor-
nar a esceniicar la vida, mort i 
resurrecció de Jesucrist, després 
de l’aturada de l’any passat per 
manca de recursos econòmics 
i tècnics. La companyia, però, 
posposa la que serà la 18ena Pas-
sió de Reus per l’any que ve, amb 
l’objectiu de «refer-la». 

«S’ha retardat poder-la repre-
sentar i es posposa per l’any 2017. 
S’ha de refer i hi ha molta feina. 
No és una obra normal i corrent, 
porta un pensament ilosòic 
i polític. I o es fa bé o no es fa», 
assegura Josep Maria Llop, apun-
tant que, després dels estira-i-
arronsa viscuts, compten amb 
suport institucional i la situació 
actualment està «normalitzada». 
Per endavant, doncs, un any i es-
caig per treballar en l’edició de la 
majoria d’edat. «El plantejament 
essencial no pot variar. Hi ha 
coses estructurals que no es po-
den canviar, però s’han de refer 
papers i actors i fer-la el més àgil 
possible», comenta Llop. 

La Música de La Passió
Llop’s Teatre, però, vol mantenir 
l’esperit de La Passió. Si l’any 
passat es va optar per una breu 
representació a les Peixateries 
Velles, enguany la música serà 
protagonista. El proper dissabte 
19 de març, a dos quarts de nou 
del vespre, el teatre Bartrina aco-
llirà Theatrum, la Música de la 
Passió. «Serà un muntatge amb 
tota la música de La Passió, que 
sempre està sotmesa a la part 
dramàtica», explica LLop, apun-
tant que moltes d’aquestes peces 
només se solen sentir uns se-

gons, entre escenes. 
«La part dramàtica i actoral 

serà complementària i també hi 
haurà projeccions, amb fotogra-
ies», apunta el director de La 
Passió. El muntatge serà gravat i 
comptarà amb una trentena de 
músics, dirigits per Joan Granero. 

«Theatrum, Música de la Pas-

sió de Reus, és un tòpic literari 
que concep la música com una 
obra teatral ja escrita. És a dir: 
la música entesa com un esce-
nari. El contingut emotiu de la 

història de la Passió de Reus es 
transmet mitjançant les parau-
les, la música, els moviments i 
els aspectes tècnics de l’espec-
tacle com una unitat integrada.  
La música que està intimament 
lligada a la forma escènica de la 
Passió, i vol provocar emocions 
internes que ajuden a annexio-
nar d’una forma global les dife-
rents sensacions i que ajuden a 
sentir i a comprendre de forma 
íntima tots els missatges de l’es-
pectacle», apunta la companyia 
teatral reusenca. 

«El teatre, com s’ha pogut ob-
servar en la Passió de Reus, cons-
titueix un tot orgànic del que els 
seus diferents elements formen 
una part indivisible. Aquests ele-
ments, no obstant això, posseei-
xen cadascun característiques i 
moltes altres coses a part de les 
característiques i normes pròpies 
i, en funció de l’època, de la per-

sonalitat del director o d’altres 
circumstàncies, és habitual que 
es concedeixi a uns o altres ma-
jor rellevància dins del conjunt», 
conclouen. 

Panorama
Després d’anunciar l’any passat 
la suspensió de La Passió per 
manca de suport i de recursos 
econòmics i tècnics, el govern 
reusenc va oferir donar un cop 
de mà i va proposar tornar-la 
a representar enguany, al tea-
tre Bartrina i en un format més 
auster. Caldrà veure al llarg d’en-
guany i principis de l’any que ve 
com evoluciona la situació i com 
tornarà La Passió de Reus desit-
jada dalt dels escenaris. 

«El món amateur, de gent que 
estima el que fa, cal mimar-lo i 
s’ha de cuidar», relexiona Llop 
arran de la situació de La Passió 
de Reus, l’única al Camp. 

Dirigida per Joan 
Granero, a ‘Theatrum’ 
la part dramàtica serà 
complementària
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Reus recuperarà La Passió al 2017 i 
enguany oferirà una versió musical
Després d’obtenir el suport institucional, Llop’s Teatre posposa la representació un any per refer-la

OLÍVIA MOLET

Imatge d’arxiu de la darrera edició de La Passió, al 2014. 

El teatre Bartrina 
acollirà el muntatge, 
amb fotografies, el 
dissabte 19 de març


