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TARRAGONA

Ramón Arcusa
Integrant del Dúo Dinámico, compositor i productor discogràfic de múltiples artistes

POLICIA

La Guàrdia Urbana nega
tensions amb Mossos i
defensa la seva actuació

«Els nostres concerts són com un
karaoke, veus la gent entregada»

La grua va retirar un vehicle dels Mossos

El duet actuarà el 3 d’octubre al Palau Firal després de més de 50 anys trepitjant escenaris
CEDIDA

Anna Fortuny

El fantàstic Dúo Dinàmico trepitjarà l’escenari del Palau Firal
i de Congressos de Tarragona el
pròxim 3 d’octubre. El popular
duet dels anys seixanta portarà
de nou clàssics com Quisiera
ser o Esos Ojitos Negros amb la
gira Sómos Jóvenes 50 años. Ramón Arcusa es mostra decidit a
donar-ho tot pel seu públic.
—Tarragona farà un viatge en
el temps amb el seu concert?
—Portarem el repertori que espera la gent, el de sempre. Tot i
que vam fer un disc amb cançons
noves l’any 2004, el públic ens
continua demanant les cançons
més conegudes i volen que fem
broma i poder riure.
—És més necessari que mai
riure?
—Ens trobem en uns moments
de convulsió política i social,
riure una mica tampoc va malament.
—Creu que el procés polític català i el crit a la independència
pot condicionar els seus concerts?
—No hem fet mai política amb
la música, sempre hem estat al
marge. És cert que, als anys seixanta vam començar com un
grup amb motivació social. Però,
tot i que diversos partits, des del
comunista al Partit Popular, ens
han convidat mai hem mostrat
un missatge polític com a Dúo
Dinámico.

Manuel de la Calva i Ramón Acusa, el duet que continua somrient escenari rere escenari.

—I a títol propi?
—Crec que les coses s’estan portant als extrems i tot això és un
despropòsit. Hi ha polítics que
estan utilitzant el 27-S amb unes
finalitats que no pertoquen.
—El seu públic és d’extrems?
—Crec que tenim un públic bastant divers i no pensen en nosaltres per ideals polítics.
—A qui es dirigeixen?
—Tot i que després de cinquanta
anys poden trepitjar els escenaris, tenim un públic que ha crescut, ens hem trobat amb famílies
senceres que vénen a cantar les

cançons. L’experiència és molt
agraïda, ens hem trobat fins a
quatre generacions juntes cantant Quince años tiene mi amor.
De fet, els nostres concerts són
com un karaoke, veus com la
gent mou els llavis i canta entregada.
—Quina és la cançó predilecta
pel Dúo Dinámico?
—La primera que vam fer, Quince años tiene mi amor, és una de
les més interessants, però també
gaudim molt amb Resistiré, una
de les últimes.
—Com es conviu durant cin-

quanta anys amb Manuel de la
Calva?
—La veritat és que som molt diferents, però també molt amics.
Fa 56 anys que vam començar a
lligar cançons. Cal destacar que
no vivim un al costat de l’altre.
Jo visc als Estats Units i baixos
a l’estiu per fer concert amb en
Manuel.
— Hi ha algun grup actual que
s’hagi basat en vosaltres?
—Crec que no hi ha una clara regeneració, perquè nosaltres ens
vam emmirallar molt en Frank
Sinatra i Elvis Presley.

Sobre el petit conflicte originat
la matinada de dimarts entre la
policia tarragonina i els Mossos
d’Esquadra, per la retirada amb
grua d’un vehicle d’incògnit de
la policia catalana a les 00.25
h, la Guàrdia Urbana assegura
que va actuar seguint el procediment. Afirma que va ser
el Servei d’Emergències Mèdiques qui va trucar alertant d’un
vehicle aparcat davant el gual
del CAP Muralles, impedint
l’entrada i sortida d’ambulàncies, sense cap identificació visible. Fonts properes a Mossos
sostenen que els agents van estacionar correctament, en una
plaça reservada pels vehicles
d’emergències. Un cop retirat el
vehicle, la patrulla afectada va
requerir que se’ls retornés, en
tractar-se d’un cotxe que estava
de servei. Però se’ls va negar, segons assegura la Urbana, ja que
«l’ordenança fiscal de l’Ajuntament determina que perquè un
vehicle pugui ser retirat del dipòsit sense l’abonament de les

taxes, es requereix un informe
del comandament màxim de
la dependència, indicant que
el vehicle és oficial, i estava de
servei en el moment de produir-se la infracció i la retirada del
cotxe». Així que va ser el cap de
torn de Mossos, qui ho va haver
de gestionar. El responsable va
trucar a la Urbana a les 00.45 h.
La policia tarragonina assegura
que va donar el vistiplau a la
retirada del cotxe del dipòsit 15
minuts després, però el vehicle
de Mossos no va sortir de les
dependències fins a les 3.30 h
de la matinada. L’inconvenient,
segons fonts properes, és que
als agents del vehicle afectat
se’ls havia requerit aquella mateixa nit per un servei i no van
poder actuar, per tota la gestió
que s’estava realitzant.
Des de la Guàrdia Urbana es
nega rotundament que hi hagi
tensions amb Mossos, «al contrari, hi ha sintonia entre dues
policies que treballen per vetllar per la seguretat ciutadana»,
garanteixen.

LITERATURA

Demà arriba la 4a ruta
literària ‘Yxart vist per
Rusiñol’ de Tarragona
L’organitzen veïns de l’Oliva i la Biblioteca

FE D’ERRADES

L’alcalde demana a l’Estat que
traspassi la variant de la CN-340
L’Ajuntament de Tarragona
donarà compte en el plenari de
dilluns vinent el decret d’Alcaldia on se sol·licita al Ministeri
de Foment la transferència del
tram de l’antiga variant de la
CN-340, situat a la zona del
PP20, que es coneix com una
zona on estacionen espectadors del Nàstic, a diferència al
que va sortir publicat en l’edició
d’ahir. En el diari d’ahir va aparèixer publicat que l’alcalde havia demanat el traspàs de tot el

Joan Antoni Torreblanca

tram de l’N-340 que transcorre
per Tarragona. Malgrat que no
ha fet cap decret al respecte, des
de l’Ajuntament de Tarragona
sí que van confirmar ahir que
s’han reprès les negociacions
per tal d’aconseguir la transferència d’aquesta via per tal de
convertir-la en trama urbana
d’acord amb un projecte redactat el 2011 i que tenia l’objectiu
de recuperar l’aspecte que tenia
l’antiga Via Augusta en l’època
romana. Redacció

Redacció

L’Associació de Veïns de l’Oliva
i la Biblioteca Pública de Tarragona conviden a tothom a
la ruta literària gratuïta Yxart
vist per Rusiñol, que tindrà
lloc aquest dissabte al matí i
que permetrà rememorar les
estades que Santiago Rusiñol,
pintor, artista i escriptor, va fer
a Tarragona, per visitar el seu
amic Josep Yxart primer i per
penjar el quadre que l’honora al
Saló dels Tarragonins Il·lustres.
La ruta començarà a dos
quarts d’onze del matí a la porta de l’Ajuntament de Tarragona, per tal de visitar primer el
quadre de Josep Yxart. Després

s’anirà a la Casa Yxart del carrer cavallers, al claustre de la
Catedral, al Camp de Mart, al
Cementiri de Tarragona i s’acabarpà al zig-zag de la muntanya
de l’Oliva, on hi ha un monolit
en honor a Santiago Russinyol.
De la visita en van resultar
una sèrie de quadres de la ciutat
i la crònica escrita dels gairebé
dos mesos passats a Tarragona.
El títol és A l’Yxart i es va publicar al llibre Anant pel món.
Aquest text serà el que llegiran,
principalment, al llarg del passeig. Cal fer una inscripció prèvia a la Biblioteca, per telèfon
al 977 240 331 o bptarragona.
cultura@gencat.cat .

diarimes.com

