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‘La pregària’ de Fortuny
ingressa al Museu Nacional
■El dibuix de Marià Fortuny La
pregàriajaformapartdelacol·lec-
ció del Museu Nacional d’Art de
Catalunya. Gràcies a aquesta
campanya de micromecenatge,
iniciada el 18 d’abril per la Fun-
dació Amics del Museu Nacio-

nal en el marc de l’exposició ‘La
batalla de Tetuan’ de Fortuny,
aquesta ha aconseguit recaptar
els 45.000 euros necessaris per
comprar una obra que, durant
moltsanys,varomandreenmans
de col·leccionistes privats.

Imatge de ‘La pregària’ de Fortuny. FOTO: DT

■ L’OrfeóCatalàoferiràunconcert
al Teatre Fortuny de Reus el dia
27 d’octubre, a les 21 h, per tal de
commemorar els 25 anys de la reo-
bertura del teatre. Les entrades
estan a la venda des d’avui a través
dels canals habituals a un preu
únic de 10 €. Es podran adquirir a
travésdewww.ticketmaster.comide
les taquilles de la plaça Prim (de
dilluns a divendres, d’11 a 13 h i de
18 a 20 h).

L’Orfeó Català, un dels cors
amateurs de referència de Cata-
lunya i de la resta de l’Estat, va
ser fundat l’any 1891 per Lluís Mi-
llet i Amadeu Vives amb l’objec-
tiu de difondre el repertori coral
català i universal i de vetllar per
l’excel·lència artística de les se-
ves interpretacions.

Aquests valors fundacionals
han marcat la seva trajectòria fins

a l’actualitat. L’Orfeó Català té la
seva seu al Palau de la Música Ca-
talana, un edifici declarat Patri-
moni Mundial per la UNESCO i
icona del Modernisme català que
vaserconstruïtentreel1905i1908.

Considerat un dels símbols de
la cultura catalana, l’Orfeó Ca-
talà ha donat a conèixer les obres
més representatives de la litera-
tura coral orquestral barroca,
clàssica, romàntica i moderna i
ha protagonitzat primeres audi-

cions al nostre país d’obres tan
fonamentals com la Missa en si
menor de Bach, Les estacions de
Haydn o l’Stabat Mater de Pou-
lenc, entre d’altres.

Al llarg de la seva història ha es-
tat dirigit per algunes de les mi-
llors batutes del panorama inter-
nacional, com Richard Strauss,
Felix Weingartner, Zubin Meh-
ta, Daniel Barenboim, Lorin
Maazel, Mstislav Rostropóvitx,
Charles Dutoit o Adam Fischer,
entre d’altres.

L’alt compromís personal dels
seus cantaires, juntament amb la
formació musical i vocal de primer
nivellqueelcorelsproporciona,si-
tuen actualment l’Orfeó Català en
un lloc privilegiat del panorama
català i en propicien col·labora-
cions amb les principals orques-
tres nacionals i internacionals.
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L’Orfeó Català actuarà a Reus amb motiu
dels 25 anys de la reobertura del Fortuny

L’Orfeó Català és
un dels cors
‘amateurs’ de
l’Estat des de la seva
fundació el 1891

‘Desdezero’, un
taller teatral
per promoure
el català

CULTURA

■ La Regidoria d’Ensenya-
ment i Política Lingüística de
l’Ajuntament de Reus i el Cen-
tre de Normalització Lingüís-
tica de l’Àrea de Reus (CNL)
busquen participants per al
projecte ‘Desdezero’, guanya-
dor del 9è Premi Reus d’Idees
per promoure l’ús del català.

‘Desdezero’ és un projec-
te col·laboratiu per crear i de-
senvolupar un muntatge tea-
tral totalment nou sobre l’ex-
periència d’aprendre el català
i comunicar-se en aquesta
llengua. El projecte comp-
tarà amb la direcció artísti-
ca de Ferran Vidilla, actor i
director.

Es tracta d’un procés de
creació obert a les aporta-
cions i habilitats dels parti-
cipants, que s’adreça als alum-
nes de català, als participants
en el Voluntariat per la llen-
gua, als aficionats al teatre...
a tothom que hi estigui inte-
ressat. Cada persona hi par-
ticipa en el paper i amb el grau
de compromís que vulgui.

Les persones que hi esti-
guin interessades s’hi poden
inscriure gratuïtament a la
Secretaria del CNL o per mitjà
del formulari que apareix al
web (www.cpnl.cat/reus) fins
al 15 d’octubre. L’activitat
s’iniciarà el dijous 17 d’octu-
bre. El producte final es pre-
sentarà al juny al Teatre Bar-
trina, coincidint amb l’acte
del final dels cursos de català.

F. G.

Un mes d’octubre de fa quinze
anys, en Josep Risueño, l’Agus-
tí Salom, en Lluís Castro, l’Anna
Calabuig i l’Eduard Toda van
prendre la determinació de crear
Les Veus de Reus, que es conver-
tiria en el segon grup d’havane-
res de la ciutat. Tot va començar
en una aula del Centre de Lec-
tura i amb un primera cançó, de
la compositora i posterior pa-
drina del grup Maria Antònia
Vilàs, ‘Mare, vull se pescador’.

Llavors va arribar la prime-
ra actuació en directe, que fou a
les Germanetes dels Pobres el
Nadal d’aquell mateix any, i que
va estar acompanyada per un
parell de concerts més a Capça-
nes i a Alfama.

Però un dels dies més impor-
tants al llarg de la seva història
va ser per la seva presentació
oficial al Teatre Bartrina, «pre-
cisament a la mateixa casa on
el grup havia començat a sonar
per primera vegada», destaca
Josep Risueño. En aquella oca-
sió van estar presents la Maria
Antònia Vilàs i l’Àngel Reca-
sens, que va apadrinar el grup,
i el Josep Maria Roig, que va pre-
sentar l’acte portat a terme al
teatre reusenc.

Molt ha plogut des d’aquella
primera actuació fins a l’actua-
litat. Les Veus de Reus ja acu-
mula avui prop de 500 actua-

cions en directe –amb tres en-
registraments– i ha participat
en desenes de trobades i canta-
des d’havaneres tant en l’àmbit
català com a la resta de l’Estat.

Arribats en aquest punt, i per
commemorar els 15 anys de vi-
da que es compleixen aquest
mes, els integrants del grup ex-
pliquen que estan treballant en
el darrer treball, el quart de la
seva carrera.

Aquest disc de ben segur que
serà especial, ja que tenen in-
tenció de presentar-lo prope-

rament en el transcurs del con-
cert que faran a Reus amb l’ob-
jectiu de celebrar els seus 15 anys
de vida.

Un estil renovat
En aquests moments, Les Veus
de Reus està format per Emili
Gispert, tenor; Valentyna Ra-
chok, acordió; Eduard Toda, gui-
tarra i baix; Agustí Salom, barí-
ton-baix i baix elèctric i Josep
Risueño, baríton.

Tal com expliquen, des dels
seus inicis sempre han intentat

«plasmar una visió amena i re-
novada de les havaneres, però
sense renunciar a l’essència del
gènere. Una visió de convivèn-
cia del que podríem dir les ha-
vaneres de sempre, tan conegu-
des per tothom, amb altres gène-
res», destaca Risueño.

Per acabar, Les Veus de Reus
volen agrair a tota la gent que,
d’alguna forma directa o indirec-
ta, el ha ajudat a fer 15 anys i que
els esperona per fer-ne 15 més.
■ ■ ■
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REPORTATGE | El grup prepara el seu quart disc per commemorar l’efemèride

Les havaneres de Reus

Imatge dels actuals components de Les Veus de Reus. FOTO: DT

Les Veus de Reus celebren avui el quinzè aniversari de la seva creació. Al llarg
de tot aquest temps, el grup ha realitzat unes 500 actuacions per tot l’Estat


