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La quema de contenedores en
la ciudad no se detiene. En esta
ocasión han sido siete los contai-
ners destrozados por las llamas
durante la madrugada del sába-
do al domingo en el parking de
la Facultat de Ciències Econòmi-
ques i Empresarials de la URV y
de la calle Flix. Los dos sucesos
se produjeron a la misma hora,
las 0:27 horas del domingo, y fue

necesaria la intervención de los
bomberos, la Guàrdia Urbana y
los Mossos d’Esquadra. En los
contenedores de la calle Flix, el
fuego afectó una farola del alum-
brado público y un árbol.

Estos lamentables actos van-
dálicos se producen dos sema-
nas después de que los Mossos
comunicaran que habían iden-
tificado y localizado al presun-
to responsable de la oleada de
quemas de contenedores que
hace meses se producen en Reus.
Según el cuerpo policial, el pre-
sunto pirómano era José A.P.,
de 23 años y vecino de la ciudad,
quien en su declaración recono-
ció ser el autor de los distintos
incendios y que el motivo que le
llevaba a hacerlo era el de cana-
lizar su malestar. Fuentes con-
sultadas por el Diari aseguraron

que el joven podría tener alte-
radas sus facultadas mentales.

Ante los hechos acontecidos
este último fin de semana, los
Mossos se han hecho cargo, de

nuevo, de las diligencias de un
caso que sigue abierto. Se cal-
cula que en los últimos meses
ya se han quemado más de 40
contenedores de distintas zo-
nas de la ciudad.

Otras actuaciones
Por otra parte, la Guàrdia Ur-
bana ha detenido este fin de se-
mana a una vecina de Reus de 45
años por un presunto delito de
amenaza con arma blanca. Al
parecer, la mujer habría amena-
zado al propietario de un esta-

blecimiento comercial por una
posible petición de dinero. El
domingo, agentes de la Guàrdia
Urbana también han detenido
a dos menores de edad vecinos
de Reus y otro mayor de edad y
vecino de La Selva del Camp por
un presunto delito de robo con
fuerza en el interior de un vehí-
culo y por falta de daños. Por lo
que respecta a los dos menores,
estos permanecen bajo la cus-
todia de sus padres hasta que se
tengan que presentar ante la
Fiscalía de Menores.

SUCESOS ■ S U M A N M Á S D E 4 0 E N LO S Ú LT I M O S M E S E S

Sigue la quema de
contenedores con
siete más este fin
de semana

Cuatro contenedores de la Facultat d’Econòmiques i Empresarials quedaron calcinados FOTO: PERE FERRÉ

Los actos vandálicos
se repiten después de
que los Mossos
comunicaran la
identificación del
presunto pirómano

Ardieron los
contenedores del
parking de
Econòmiques y de
la calle Flix

‘APRENDRE, COMENÇAR
A PERDRE’
Companyia: Atempo Circ.
Coproducció amb el CAER
Direcció: Matías Marré
Creació i interpretació: Marilén
Ribot, Eleonora Giménez, Natalia
D’Anunzzio, Sergio González i
Matías Marré
Teatre Fortuny. Diumenge, 20 de
maig. Festival Trapezi

■ La recerca de la interdiscipli-
narietat no sempre assegura l’èxit.
És la sensació que ens queda quan

veiem Aprendre, començar a perdre,
una de les propostes més arris-
cada del CAER per al Trapezi. Es
tracta d’un espectacle en què
s’intenta que teatre, acrobàcia i
dansa vagin de la mà. Un intent
que es veu frustrat per la manca
d’integració de les diferents arts
entre elles. És indubtable l’ex-
periència i professionalitat d’uns
acròbates que deixen el públic
amb la boca oberta en més d’una
ocasió amb les seves habilitats.
Aquests exercicis fan que en més
d’una ocasió el públic aplaudei-

xi tímidament. Però la falta d’una
línia argumental i la poca cohe-
sió de les diferents parts de l’es-
pectacle fan que l’atractiu de
l’acrobàcia i de la dansa contem-
porània quedi desaprofitat.

La companyia intenta cons-
truir un diàleg amb el públic que
queda a mitges. Els espectadors
resten a l’espera que passi algu-
na cosa, però el punt d’inflexió
mai no arriba. Potser és aquesta
la pretensió de la companyia. Les
pinzellades d’un text profund i
adequat queden flotant entre les

butaques, però són massa dis-
perses i no construeixen un dis-
curs sòlid. Tot plegat constitueix
un intent de construir un espec-
tacle experimental que potser
alberga massa pretensions i aca-
ba per resultar excessivament
caòtic. La il·luminació, escassa i
amb moments de foscor massa
llargs, no ajuda. A més, en algu-
nes ocasions no deixa veure els
exercicis dels personatges, que
passen fins i tot desapercebuts.
D’altra banda, la distribució dels
artistes a l’escenari no és la més

encertada, ja que no acaben d’om-
plir un espai que ens acaba resul-
tant desèrtic.

Malgrat tot, dins l’escena tea-
tral actual, s’agraeix trobar es-
pectacles en què s’ofereixen es-
pais alternatius de reflexió per
a l’espectador. Aprendre, començar
a perdre demostra que es pot fer
el tomb a la idea de ‘pa i circ’, per
la qual cosa la premissa de què
parteix és lloable. Per desgràcia,
aquesta proposta inicialment
molt prometedora es queda en
un intent frustrat que ens fa sor-
tir del teatre impressionats per
la tècnica acrobàtica, però dece-
buts per les seves mancances.

Arriscar no sempre és guanyar
CRÍTICA DE CIRC | PER IRIS CARRERA I MARIA HERNÁNDEZ
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