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Pitus Borràs, membre de
l’AMCA, va destacar ahir
la majoria d’edat d’un fes-
tival que s’ha anat consoli-
dant edició rere edició sen-
se tenir un seguiment mas-
siu per part del públic: «El
blues no és una música co-
mercial. Només omplim
quan portes una figura que
té un ressò popular, com
ens va passar l’any 2002
amb Raimundo Amador. I
no tenim els recursos sufi-
cients per pagar el catxet
de molts d’aquests mú-
sics.» Tot i això, l’organit-
zació del certamen persis-
teix a convocar-lo cada
any: «És la nostra obliga-
ció demostrar que el blues
és un dels pares de la músi-
ca actual.»

Onze formacions com-
posen el cartell d’enguany,
que tindrà dos moments
àlgids: el concert de Loui-
siana Red i Al Jones (20 de
juny) i el de The Derringer
Band (14 de juny). Nascut

l’any 1932, Louisiana Red
(Iverson Minter) ha tocat,
al llarg de més de mig se-
gle de carrera, amb quasi
tots els grans del gènere,
com ara B. B. King i Mud-
dy Waters, i els seus discos
han estat catalogats
d’obres mestres per la crí-
tica. El veteraníssim mú-
sic compartirà el concert
de Reus amb la banda del
guitarrista Al Jones, que
acompanya habitualment
importants artistes a les se-
ves gires europees, com
per exemple l’abans es-
mentat B. B. King, Johnny
Winter i Champion Jack
Dupree. La primera part
del concert la farà el quar-
tet de Jones. A la segona,
Louisiana Red tocarà en
solitari. Més tard, tornaran
a escena tots els músics
per acompanyar-lo durant
la resta de l’actuació.

L’altre plat fort serà la
presència de The Derrin-
ger Band, la banda mítica

dels anys 70 que el seu lí-
der, el guitarrista i produc-
tor Rick Derringer, ha tor-
nat a reunir. S’espera de
Derringer que delecti el
públic reusenc amb la seva
música, que té les arrels en
el rock nord-americà rami-
ficat cap al country, el
blues i el hard-rock. El
mateix dia, actuarà el sa-
xofonista basc Gorka Gu-
tiérrez.

Reus-París-Londres
La novetat del Reusblues
d’enguany és la incorpora-
ció en el festival de la gira
Catalan Jazz on Tour’08
(Reus-París-Londres), una
iniciativa de l’ICIC que té
la finalitat de potenciar el
jazz fet a Catalunya i do-
nar-lo a conèixer a Europa.
Sis bandes formen part
d’aquesta minigira, tres de
les quals actuaran a Reus:
el ja esmentat Gorka Bení-
tez, Xavier Dotras Trio i
Triphasic. El concert del

trio del pianista Xavier
Dotras (12 de juny) serà
l’únic del certamen que no
es convocarà a La Palma,
sinó a la plaça del Castell,
en una actuació oberta al
públic en general. El grup
presentarà al festival els
nous temes del disc Vin-
cent, dedicat al pintor Vin-
cent van Gogh i que enre-
gistraran el proper mes de
juliol. El 21 de juny actua-
ra Triphasic, el nou projec-
te del saxofonista Llibert
Fortuny i el baixista Gary
Willis, aliats aquesta vega-
da amb el bateria David
Gómez. Triphasic proposa
una fusió de la música
electrònica amb el jazz.

Com a integrant del
Bluescat –la coordinadora
de festivals de blues de Ca-
talunya, que aplega els de
Cerdanyola, Roses i Re-
us– el certamen reusenc ha
programat, el 13 de juny,
el concert de Blues de Pi-
colat, la banda de la Cata-

lunya del Nord que celebra
enguany el 15è aniversari.
El mateix dia que Blues de
Picolat actuarà en el festi-
val Barcelona Blues So-
ciety Combo.

Terraplane (15 de juny),
Traditional Tourist (dia
19) i Soul Machine (dia
21) composen la resta de la
programació del festival,
que ha posat a la venda un
abonament de 30 euros per
assistir en els concerts.
Les entrades costen 10 eu-
ros (8 euros si es compren
anticipadament). D’altra
banda, l’AMCA ha convo-
cat un concurs per premiar
les millors imatges capta-
des en els tres festivals que
organitza: el Reusblues,
l’ArReus (setembre) i
l’Autúria (febrer). Hi hau-
rà un premi de 600 euros a
la millor col·lecció de cinc
fotografies, i dos premis
de 200 euros cadascun a
les dues millors imatges
lliures.

Onze formacions actuaran en el certamen, que comença el 12 de juny i arriba a la majoria d’edat

El veterà Louisiana Red encapçala el
cartell del festival de «blues» de Reus

D’esquerra a dreta i de dalt a baix, alguns dels artistes del festival d’enguany: Louisiana Red, Blues de Picolat, Rick Derringer i Triphasic. / EL PUNT
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● Louisiana Red, The Derringer Band i Al Jo-
nes Blues Band són els noms internacionals del
cartell del 18è festival de blues de Reus, Reus-
blues, que tindrà lloc del 12 al 21 de juny. El

festival, doncs, parteix amb els millors auguris
de qualitat en una edició en què incorpora el ci-
cle Catalan Jazz on Tour’08 (Reus-París-Lon-
dres), una iniciativa de l’Institut Català de les
Indústries Culturals (ICIC) que vol promoure a

Europa el jazz fet a Catalunya. Gorka Benítez
Quartet, Triphasic i Xavier Dotras Trio són les
tres bandes del cicle que actuaran en el Reus-
blues d’enguany, que organitza l’Associació
per a la Música Creativa i Actual (AMCA).

Cloenda dels
cursos de català
de l’Hospitalet
de l’Infant
● Vandellòs i l’Hospitalet.

L’Ajuntament de Van-
dellòs i l’Hospitalet de
l’Infant i el Centre de
Normalització Lingüís-
tica de l’Àrea de Reus
Miquel Ventura van
cloure dissabte passat
els cursos de català, amb
una conferència de l’es-
criptor i enigmista Mà-
rius Serra. Aquest any
acadèmic s’han organit-
zat al municipi un total
de nou cursos, que van
des del nivell B1 o les
sessions Català d’Ur-
gència al Restaurant,
adreçats a no catalano-
parlants, fins al nivell D,
de coneixements supe-
riors, i hi ha hagut 185
inscripcions. Durant el
segon quadrimestre
també s’ha posat en
marxa al municipi el
programa Voluntariat
per la Llengua, amb la
formació de nou pare-
lles lingüístiques. Els
voluntaris són persones
catalanes i els aprenents
són de procedència molt
diversa: dues persones
d’Ucraïna, dues de l’Es-
tat espanyol (Terol i Va-
lladolid), una de l’Uru-
guai, una de Mèxic, una
dels EUA, una del Mar-
roc i una de Bolívia.
Amb vista a la tardor,
l’Ajuntament i el CNL
oferiran nous cursos i
tornaran a impulsar la
campanya Voluntariat
per la Llengua, a la qual
es vol que s’adhereixin
comerços i restaurants
que es comprometin
a atendre en català les
persones que l’estan co-
mençant a parlar encara
que ho facin amb difi-
cultat. / EL PUNT

El Teatre Bravium
escenifica una
obra de Michel
Tremblay
● Reus. Un berenar im-
provisat, del dramaturg
quebequès Michel
Tremblay, és l’obra que
el Teatre Bravium de
Reus posarà en escena
els dies 6, 7, 8 i 17 de
juny. L’obra està dirigi-
da per Rosa Mateu i és
interpretada per Àngels
Gutiérrez, Isabel Peri-
ago, Marta Bonet i Ain-
hoa Descarrega. Un be-
renar improvisat narra
el combat ferotge ple de
frustracions i retrets en
què es converteix una
trobada entre quatre
germanes. / EL PUNT


