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El sud també hi és

CARINA FILELLA

eia només tres o quatre anys que
aquells nois de Constantí de nom im-
púdic havien començat a omplir locals

amb una música que el periodista Pep Blay va
etiquetar de “rock agrícola”. Fa 25 anys, Els
Pets esborronaven una Tarragona que enca-
ra tenia moltes mancances culturals: en equi-
paments, en activitat i en ganes.

El descuidat patrimoni de Tàrraco ni en-
sumava encara el reconeixement de la Unes-
co com a patrimoni de la humanitat; el teatre
Metropol era un cau de rates, que a finals dels
anys vuitanta es clausurava definitivament
per les deficients condicions de seguretat i no
renaixeria fins al 1995; i el Teatre Tarragona,

F
que aleshores era més un cinema que un tea-
tre, tancava portes el 1989 (va reobrir, ara sí
com a teatre, el 2012).

Fa un quart de segle, però, encara cuejava
l’efervescència cultural que havia despertat
uns anys abans a la ciutat, i sobretot als cer-
cles universitaris, l’estada dels intel·lectuals
Jaume Vidal i Alcover i Maria Aurèlia Cap-
many. Va ser just l’any de la mort d’aquests
dos intel·lectuals, el 1991, que el Parlament

creava la Universitat Rovira i Virgili, en ho-
nor a un altre intel·lectual, en aquest cas tar-
ragoní, a partir dels centres universitaris ja
existents a la ciutat. I ho feia després d’ence-
sos estira-i-arronsa entre les ciutats de Tarra-
gona i Reus. La universitat no podia dur el
nom de cap de les dues. Només faltaria.

Són només unes pinzellades sobre la capi-
tal del sud del país en el moment que naixia el
Cultura. Un suplement que a partir del se-
tembre del 2012 fixava encara més la mirada
a les comarques (encara que la cultura no en
té, de límits d’aquests), amb un espai fix so-
bre tot allò que es mou a la Catalunya sud.

Per molts anys! ❋

XAVIER SERRAHIMA

El país que
hem anat fent

elebrar que el suplement Cultura
d’El Punt Avui compleix un quart de
segle és prendre consciència que ja fa

una bona pila d’anys que el diari –els diaris,
des que l’Avui i El Punt es fusionaren– va fer
molt més que allò que se li demanava: decidí
apostar pel nou país que volem la majoria
dels catalans i catalanes. Un país on l’art i la
cultura (i el fet cultural i artístic, en general)
ocupin, per mèrits propis, un lloc central
–que fomenti, alimenti i retroalimenti al
país. Un país on les seccions de cultura no es
mogui únicament a cop d’obituari.

Un país espriuà, “nord enllà, on diuen que
la gent és neta i noble, culta, rica, lliure, des-
vetllada i feliç!” Un país on la cultura i l’art si-
guin el nostre pa de cada dia, on es parli dels
més grans, però també dels més petits; dels
consagrats, però també dels que enceten (o
assagen de fer-ho) la seva pròpia i intransfe-
rible singladura artística; dels que segueixen
les passes dels que els precediren, però també
dels que els tenen presents per transgredir-
los; dels que entenem a la primera, però tam-
bé dels que ens exigeixen un esforç; dels que
ens fan riure, però també dels que ens fan
plorar; dels que ens calmen, però també dels
que ens revolten; dels que ens entretenen,
però –sobretot– dels que ens fan pensar.

Un país on dir art o cultura sigui dir diver-
sió i reflexió, coneixement i reconeixement,
expansió i evolució i, per damunt de tot, nor-
malitat i quotidianitat.

Un país que –per si, ocupats com estem vi-
vint, no ens n’havíem adonat–, va començar
a bastir aquest nostre suplement de Cultura
fa vint-i-cinc anys! Sense ell, no seríem com
som; sense ell, no seríem on som.

Llarga vida al Cultura!❋

CLa forta base
cultural de Catalunya
es remunta a temps
immemorials, com
demostra el
pantocràtor de Sant
Climent de Taüll, per
posar un exemple
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Un país espriuà,
“nord enllà, on
diuen que la
gent és neta i
noble, culta,
rica, lliure,
desvetllada i
feliç!”




