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CULTURA ■  H A  P R O G R A M AT  E L  ‘ C I C L E  2 0  A N Y S  T B R ’

El Bartrina obre l’any del 

seu 20è aniversari amb 

l’espectacle de circ ‘Rhümia’

■ El Consorci del Teatre Bartri-
na de Reus va obrir ahir al vespre 
la temporada d’hivern-primave-
ra 2017 amb el muntatge Rhümia, 
de Rhum & Cia., un espectacle 
per a tots els públics guardonat 
amb el Premi Zirkòlika 2016 al 
Millor Espectacle de Circ i que 
tot just acaba de fer estada al Te-
atre Lliure de Gràcia de Barcelo-
na. Aquest va ser el primer d’un 
extens ventall d’espectacles de 
primer nivell que es podran veu-
re la nova temporada al Teatre 
Bartrina de Reus, que dedica un 
cicle específic a commemorar el 
vintè aniversari de la reobertu-
ra d’aquest històric espai escè-
nic vinculat al Centre de Lectu-
ra de Reus. 

Precisament, alguns dels es-
pectacles de la nova temporada 
del Bartrina s’han inclòs al cicle 
de celebració ‘Cicle 20 Anys TBR’. 
A més de Rhümia, aquest cicle 
portarà a l’escenari del teatre 
reusenc dues obres d’un dels dra-
maturgs més importants que ha 
donat la literatura catalana: Jo-
sep Maria Benet i Jornet. La pri-
mera obra d’aquest autor arri-
barà el 18 de febrer i serà Revol-
ta de Bruixes, dirigida per Juan 
Carlos Martel i interpretada, en-
tre altres, per Chantal Aimée, 
Clàudia Benito, Àurea Márquez 
i Xicu Masó. 

L’altra peça del cicle amb el 
segell de Benet i Jornet es repre-
sentarà el 4 de març i porta per tí-

tol La desaparició de Wendy, una 
producció de la Sala Beckett/Obra-
dor Internacional de Dramatúr-
gia, amb la col·laboració del Te-
atre Bartrina, sota la direcció 
d’Oriol Broggi.  

L’altra peça inclosa al Cicle 20 
Anys TBR és Pretty, de Neil La-
Bute, programada el 8 d’abril, 
amb direcció de Marilia Samper 
i interpretació de Joan Carreras, 
Sara Espígul, Mariona Ribas i Pau 

Roca. Produïda per La Villarroel. 
El cinquè i darrer espectacle del 
cicle del vintè aniverari és un con-
cert especial del 20è aniversari 
del Teatre Bartrina a càrrec de La 
Soul Machine.

Un moment de l’espectacle de circ ‘Rhümia’, ahir al vespre, al Teatre Bartrina. FOTO: ALBA MARINÉ

E l cinema Reus Palace se-
rà aviat una d’aquelles re-
ferències històriques que 

formen part dels records dau-
rats de les generacions que en 
van gaudir. El que el Kursaal o la 
Sala Reus van significar pels nos-
tres pares, passarà a ser-ho el 
Palace per naltros. Durant anys 
i panys recordarem la cantona-
da del carrer del Batan i la riera 
d’Aragó com l’indret on hi va ha-
ver el gran cinema del Reus de 
la nostra època. 

Però tot s’acaba, i gairebé qua-
ranta anys després de la seva es-
trena, el Palace està a punt de 
convertir-se en una gran resi-
dència d’avis. Potser és una bo-
na metàfora sobre quins van ser 
els grans negocis del segle XX i 
quins seran els del segle XXI. 

Més enllà de les males sensa-
cions que provoca la pèrdua d’un 
espai tan nostrat, ara urgeix que 
la ciutat no es quedi sense un 
multicinema, o que aquesta man-
cança duri el menys temps pos-
sible. L’alternativa d’obrir un ci-
nema al Centre Comercial la Fi-
ra aprofitant el local que hi disposa 
l’Ajuntament ja fa dies que està 
damunt la taula i tot apunta que 
el ple municipal de demà aprova-
rà la cessió. 

La voluntat ferma de l’equip 
de govern i el vot favorable del 
PSC asseguren llum verda al pro-
jecte. Celebrem-ho, perquè el 

tema començava a tenir tots els 
ingredients d’aquells serials tí-
pics de la política i l’urbanisme 
reusenc. 

Cal recordar que els cinemes 
ja formaven part del projecte ini-
cial de Metrovacesa, una opció que 
va quedar desestimada quan l’al-
calde Pellicer va acordar amb la 
promotora la reducció de la su-
perfície comercial del complex 
en el marc de les negociacions 
per reprendre les obres llarga-
ment aturades i el cobrament 
del cànon establert. Cinc anys 
després de descartar-los, ara hem 

de córrer perquè a la Fira s’hi po-
sin uns multicines, perquè pen-
sar en una futura reobertura dels 
Lauren és una entelèquia, atès 
que l’immoble està afectat pel 
procediment judicial de fallida de 
l’empresa cinematogràfica. 

Així les coses, i pel que ara sa-
bem, la compravenda del Palace 
estava emparaulada bastant abans 
que saltés la notícia de la ins-
tal·lació d’un multicine a la Fira, 
amb la qual cosa es fa difícil en-
tendre que els partits polítics 
s’oposin a la cessió del local, més 
enllà que a la CUP li molesti que 
l’Ajuntament fomenti l’activitat 
econòmica privada. Una altra co-
sa és discrepar dels termes de 
l’acord, com va expressar Ciuta-
dans. Potser és que l’espantall 
del cas Innova afecta tant l’ac-
ció de govern com de l’oposició. 

O potser són ganes de marcar 
perfil propi en un tema de gran re-
percussió ciutadana. En qualse-
vol cas, el més interessant de l’ar-
gumentari de C’s és la pregunta 
sobre què ha passat amb les fac-
tures de les despeses de comu-
nitat que li toca pagar a l’Ajun-
tament com a veí del Centre Co-
mercial la Fira. S’han pagat? S’han 
perdonat? Són al calaix? 

L’ocurrència del Centre Cívic  
En aquest sentit, el projecte té 
una altra virtut, com és perme-
tre el govern municipal conver-
gent desdir-se d’aquella ocur-
rència de posar-hi un centre cí-
vic. El local tindrà ara una 
destinació bastant més útil per 
al conjunt de la ciutadania, enca-
ra que haguem de pagar per en-
trar-hi. La visió d’aquest espai 
tancat i barrat i els cartells que 
indicaven cap on dirigir-se per 
trobar-lo han resultat més avi-
at una riota durant l’any i escaig 
de funcionament del complex.  

Aquests canvis de rumb so-
bre el local de la Fira han deixat 
alguna clàusula al contracte de ces-
sió que ha amenaçat amb fer la 
guitza als propis governants que 
la van incloure, com és l’afegitó 
que l’espai ha de ser d’ús exclu-
siu de l’Ajuntament. L’informe fa-
vorable de l’Assessoria Jurídica 
municipal sembla esvair aquests 
dubtes. Millor per a tots.

EL TRENCADÍS PER JOSEP CRUSET

La cessió del local municipal de la Fira per instal·lar-hi un multicine ha coincidit amb la notícia 
que el Reus Palace té els dies comptats. L’acord entre govern municipal i PSC evitarà un serial

Sentit comú sobre el cinema

El cinema Reus Palace, al carrer Batan, passarà a convertir-se en una residència d’avis. FOTO: A. GONZÁLEZ/DT

❞Els cinemes ja es 

plantejaven al projecte 

de Metrovacesa que 

l’Ajuntament va reduir


