
EL PUNT AVUI
DIUMENGE, 19 DE MAIG DEL 201336 | Cultura i Espectacles |

Han hagut de passar més
de 20 anys perquè la Ne-
cròpolis Paleocristiana de
Tarragona –declarada pa-
trimoni mundial de la
Unesco i considerada el
conjunt funerari més im-
portant d’època tardoro-
mana a la Mediterrània
Occidental– pugui reobrir
les portes. La Generalitat
hi ha invertit 225.000 eu-
ros, una xifra molt per so-
ta de la fixada en l’ambi-
ciós projecte de rehabilita-
ció que s’hi havia previst fa
uns anys però que, alme-
nys, permet que el monu-
ment pugui reincorporar-
se al circuit de visites al pa-
trimoni de Tàrraco. El
conseller de Cultura, Fer-
ran Mascarell, va dir ahir
que li semblava “increïble”
que la restauració hagués
tardat tants anys. “Era de
justícia històrica tirar-la
endavant”, va apuntar.

El conjunt funerari va
tancar l’any 1992, en prin-
cipi només com una mesu-
ra provisional, mentre s’hi
impulsaven les diverses

fases de restauració. Uns
treballs que no es van aca-
bar fent mai, fins ara.

Les obres actuals s’han
orientat a recuperar la
imatge que tenia l’espai en
l’època romana i també
s’ha intervingut per fer les
restes més comprensibles.
En el recinte s’hi troben
restes d’una domus (casa)

suburbana i de tota l’àrea
funerària, amb 2.051 tom-
bes que cronològicament
abracen des del segle III
fins al període visigòtic, el
segle V. Algunes de les
tombes, les més malme-
ses, han estat cobertes, i
només s’han deixat a l’aire
lliure les de més interès.
També s’han instal·lat pa-

nells explicatius al llarg
de tot el recorregut i s’han
col·locat paviments de co-
lors per diferenciar les
restes que corresponen a
la casa i a l’antic carrer
romà de les de la part fu-
nerària. Queda pendent,
però, la reobertura del
Museu Paleocristià, l’edi-
fici neoclàssic que es tro-

ba al centre del recinte.
El visitant al jaciment

passarà primer pel mòdul
El Mon de la mort a Tàrra-
co, que a partir d’ara es
converteix en el Centre
d’Interpretació de la Ne-
cròpolis Paleocristiana.
En aquest espai s’hi expli-
quen les creences i els ri-
tuals entorn la mort a

l’època romana i entre les
primeres comunitats cris-
tianes de Tàrraco.

La necròpolis, situada a
tocar del gran complex de
la Tabacalera, es vincularà
al futur Museu Nacional
Arqueològic de Tarrago-
na, que també és previst
que es traslladi a l’antiga
fàbrica de tabacs. L’alcal-
de, Josep Fèlix Balleste-
ros, va dir ahir que la seva
reobertura ha de ser un
primer pas: “No s’enten-
dria aquesta primera part
si no forma part d’un tot,
que és la Tabacalera, per-
què la necròpolis pugui
ser interpretada amb to-
ta la seva integritat.” ■
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La Necròpolis Paleocristiana de Tàrraco, la més important de la Mediterrània
Occidental i que ha estat tancada des de fa més de 20 anys, torna a ser visitable

Inauguració de les obres de restauració de la Necròpolis Paleocristiana, ahir al matí ■ JOSÉ CARLOS LEÓN

El conjunt va
tancar al 1992
com una mesura
provisional, però
les obres no s’han
executat fins ara

L’actor i pallasso Joan
Montanyès, Monti, va mo-
rir divendres a Barcelona,
la seva ciutat natal, a cau-
sa d’un càncer. Tenia 48
anys. Havia dedicat tota la
seva vida al món del circ i a
l’estudi dels pallassos i els
clowns a través de la seva
pròpia companyia, Monti
& Cia, que va fundar el
1996. També va crear
amb Tortell Poltrona la
companyia Bandaclown,
va treballar arreu del món
amb els Pallassos sense
Fronteres i va col·laborar

amb els Comediants en
diversos espectacles.

El seu final s’acostava i
els seus amics el van voler
acompanyar fins al darrer
moment. El mateix diven-
dres, la comunitat clown
de Catalunya es va reunir
davant de l’hospital de la
Vall d’Hebron, on estava
ingressat, per donar-li su-
port i rendir-li homenatge.

El seu primer treball
professional li va arribar al
festival Grec del 1990, en
què va compondre la mú-
sica per a la producció de
Maria Estuardo, del Tea-
tre Lliure. Un dels últims
espectacles en què va par-
ticipar va ser en la direcció
artística de La veritable
història de Pinotxo, d’Il
Circo Italiano. L’especta-
cle es va poder veure a Gi-

rona, coincidint amb les
festes de Sant Narcís, i va
aplegar 8.500 persones.

El conseller de Cultura,
Ferran Mascarell, lamen-
ta d’aquesta manera, ahir,
la mort del creador: “Mon-
ti ha estat un dels grans re-
novadors del circ català i
ha fet que el circ prengués
la volada que ha tingut.”
“La família Montanyès [el
seu pare era l’actor Josep
Montanyès, membre fun-
dador del Teatre Lliure]
ha fet una gran aportació
a la vida del circ del nostre
país i han lluitat molt en
els últims anys perquè es
dignifiqués la seva profes-
sió, perquè tingués pre-
sència i fonament, i fos
bàsica en l’entramat cul-
tural del país”, va senten-
ciar Mascarell. ■
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Joan Montanyès  
va ser un dels
grans renovadors
del circ català

Mor el pallasso Monti als 48 anys
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