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El vi novell
del Masroig
es presenta al
bar Campus

ENOLOGIA

■ El vi novell del Masroig es-
tarà present aquesta tarda, a
partir de les 19 hores, al bar
Campus de Reus (Sant Llo-
renç, número 11), on s’oferirà
una copa de vi i un pinxo per
dos euros i també es podran
adquirir ampolles. Precisa-
ment, el Celler el Masroig va
celebrar ahir la festa del Vi
Novell, durant la qual es va
poder degustar el primer vi de
la collita 2013, un cupatge de
garnatxa i samsó, les dues va-
rietats autòctones de la DO
Montsant.

Amb la celebració anual de
la festa del Vi Novell, el Ce-
ller el Masroig ha aconseguit
posar en valor i recuperar una
tradició catalana que s’havia
anat perdent en els últims
anys. L’esdeveniment s’ha con-
vertit en un acte de referèn-
cia en el calendari de tardor
al Priorat, i cada any sorprèn
els assistents perquè es des-
cobreix la nova imatge del vi,
sempre relacionada amb la di-
ta: ‘Per Sant Martí, mata el
porc i enceta el vi’.

En primer terme, dos dels elements de la il·luminació nadalenca del carrera Llovera. FOTO: ALBA MARINÉ

COMERÇ ■ L A I N A U G U R A C I Ó S E R À E L P R O P E R D I V E N D R E S

Els llums de Nadal ja estan
instal·lats al carrer Llovera
■ El carrer Llovera de Reus ja té
instal·lats els llums de Nadal, des-
prés de la polèmica que hi va ha-
ver fa uns dies per la negativa dels
comerciants del carrer de posar-
hi l’enllumenat, per culpa dels
problemes que tenen tots els anys
per cobrar l’import entre algu-
nes de les botigues del carrer. Fi-
nalment, una trentena de boti-

gues van pagar i aquesta artèria
comercial tan important de la
ciutat de Reus tindrà llums de
Nadal. L’enllumenat nadalenc
s’inaugurarà divendres vinent,
en un acte que tindrà lloc a par-
tir de les set del vespre a la plaça
del Mercadal, on dijous passat
també van començar a col·locar
l’arbre de Nadal.

I visca la Companyia Sara Ba-
ras que, divendres passat al
vespre, va emocionar-nos amb

un espectacle dramatúrgic ple de
simbolisme. La lluita per la lli-
bertat, la mort, l’esperança, l’ale-
gria de viure... són alguns dels
sentiments que la ballarina, co-
reògrafa i directora de ball Sara
Baras ha volgut reproduir amb
La Pepa. Ambientada en el seu
Cadis natal, els fets transcorren
quan es gestava la primera i re-
volucionària Constitució espa-
nyola.

Els balls i la música destaquen
en una escenografia senzilla. No-
més cal un carro i dues arcades
típiques d’un pati andalús per
contextualitzar els esdeveni-
ments. El poble gadità dansa con-
tent fins que comencen els crims.
La mort arriba amb un cos de ball
que es mou compenetrat, de ne-
gre, i que finalment queda ajagut
a l’escenari i desapareix. Llavors,
de sota una capa fosca, ressor-
geix ella. Sara Baras, vestida del
color de la sang, ballant amb de-
licadesa sobre un mar blau de

llums que es projecten al terra.
Dolçament cargola mans i bra-
ços, i lentament es balanceja al
ritme de les guitarres. Para. I ara,
ràpida, demostrant la seva for-
ça, gira amb contundència sis ve-
gades, creant una aura vermella
al seu voltant. S’atura de nou,
s’agafa el vestit, l’alça fins als ge-
nolls i ofereix un reguitzell de
cops de taló. Es desplaça movent
la roba com un torero ho faria
amb la seva capa. És així com es
belluga la flamenca a dalt de l’es-
cenari, amb energia, caràcter i
elegància.

Elegantcomhoés,també,elves-
tuari. Lliures d’artificis, les pe-
ces de roba ressalten els movi-
ments que executen Sara Baras,
l’artista convidat José Serrano i
els dotze ballarins i ballarines de
la companyia. Un regiment d’ar-
tistes a qui hem de sumar els gui-
tarristes Keko Baldomero i Mi-
guel Iglesias, els percussionistes
Antonio Suárez i Manuel Muñoz,
i els cantaores Saulm Quiros, Emi-
lio Florido i Miguel Rosendo, que
commovien amb els seus sentidís-

sims cants. Tots ells formen part
d’aquesta obra d’art que és La Pe-
pa, on s’ha tingut en compte fins
al més petit i últim detall.

Un espectacle al·lucinant que
empenyiaelpúblicdeReusaaplau-
dir contundent en repetides oca-
sions. La balladora, emociona-
da, va tenir unes paraules amb
referència al 25è aniversari de la
reinauguració del Teatre Fortuny
ivamanifestarelseuafectepelreu-
senc Lluís Pasqual, cofundador
del Teatre Lliure de Barcelona,
que l’any 1988 va encarregar-se

de coordinar el concert que la so-
prano Montserrat Caballé va ofe-
rir aquí el dia de la reobertura.
Sara Baras va dedicar-li un últim
ball i va acomiadar-se altre cop
entre forts aplaudiments sota
una pluja de confeti brillant.

Fitxa tècnica
Obra: ‘La Pepa’
Direcció, guió i coreografia:
Sara Baras
Música: Keko Baldomero
Representació: 15 de novembre
Lloc: Teatre Fortuny (ple)

Visca ‘La Pepa’!
El Teatre Fortuny de Reus es va transformar divendres passat en el Cadis
de l’any 1812 amb l’espectacle de flamenc ‘La Pepa’, de Sara Baras.

LA CRÍTICA | MARIA VALLVÉ

Un moment de l’espectacle de Sara Baras, divendres passat, al Teatre
Fortuny de Reus. FOTO: M. VALLVÉ

Albert Vilalta és un exemple del ca-
ràcter reusenc, fort i amb empenta i
amb visió local però també global.

La seva mort suposa una gran pèrdua per
la seva ciutat que l’any 1998 el va reconèi-
xer com a fill il·lustre. Vilalta va mantenir
intacte el seu compromís amb Reus i amb
el territori, tot i que la seva llarga trajec-
tòria professional i política el va dur a as-
sumir grans responsabilitats tant en
l’àmbit nacional com estatal. Des de la
conselleria de Medi Ambient com des de

la secretaria d’Estat d’Infraestructures i
Transport va tenir molt presents les ne-
cessitats de la ciutat i de les comarques
meridionals. Però el seu treball polític i
tècnic intens a les administracions públi-
ques no li va impedir atendre també mol-
tes de les invitacions protocol·làries, so-
cials i culturals que rebia des de Reus.

Albert Vilalta va tenir sempre viu el
seu compromís com a ciutadà, un com-
promís compartit per tota la seva família
i que va tenir en el seu germà Jaume Vilal-
ta, ja desaparegut, un exemple similar, en
aquest cas en el món dels mitjans de co-
municació. És aquest equilibri entre la
mirada més pròxima i la visió global el
que converteix a homes com Albert Vilal-
ta en referència. És en nom de tots els
reusencs i reusenques que li vull reiterar
l’agraïment per tota la feina que directa-
ment o indirecta va fer a favor de la ciutat
on va néixer. Un agraïment que segur que
comparteixen moltes institucions, enti-
tats i persones del territori amb les quals
es va relacionar. Gràcies.

Alcalde de Reus

CARLES PELLICER

Un reusenc compromès

El seu treball polític i tècnic intens

no li va impedir atendre també

moltes de les invitacions socials

i culturals que rebia des de Reus
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