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Amb l’objectiu de recupe-
rar la gran tradició de mú-
sica sacra de Tortosa i fer
més atractiu el programa
d’activitats de la Setmana
Santa tortosina, fa quatre
anys que l’Agrupació de
Confraries de Tortosa i les
Joventuts Musicals orga-
nitzen el Festival de Músi-
ca Sacra de Tortosa, un
dels més importants del
país.

El festival té el suport
del Departament de Cultu-
ra, que finança el 50% del
pressupost. Un pressupost
que enguany s’ha reduït
fins als 82.000 euros
(l’any passat en va costar
125.000) i que a més ha
tingut per primera vegada
el suport econòmic i logís-
tic de l’Ajuntament de
Tortosa, que hi ha aportat
uns 12.000 euros. Tot i re-
duir el pressupost els orga-

nitzadors han mantingut
l’«elevat nivell» d’un cer-
tamen ja força consolidat a
la capital del Baix Ebre.
Així s’han programat un
total d’onze concerts entre
els quals destaca el d’avui:

l’actuació de Les Petits
Chanteurs de Saint-Marc,
més coneguts per haver
posat les veus de la pel·lí-
cula Les Choristes (Los

chicos del Coro), que tin-
drà lloc a dos quarts de nou

a la nau central de la cate-
dral de Tortosa. Una altra
novetat d’enguany és que
s’ha apostat per diversifi-
car els escenaris del festi-
val en altres punts de la
ciutat: a l’espai Sant Do-
mènec, a l’església de Sant
Francesc de Jesús o a l’es-
glésia de la Puríssima de
Tortosa, on es farà un con-
cert de música sacra d’ar-
reu del món a càrrec The
Issel’s Singers.

Els preus de les entrades
oscil·len entre els 5 i els 20
euros i altres actuacions
importants seran la Filhar-
mònica de Cambra Ceske
Budejovice, que oferirà
música sacra de Pergolesi i
Mozart, així com els con-
certs programats a càrrec
de corals i orquestres del
territori com el cor Flumi-
ne, el cor de cambra Tyri-
chae o l’Orfeó de Flix.

Les veus de «Los Chicos del Coro»

sonaran avui a Tortosa
Serà el tret de sortida del quart Festival Internacional de Música Sacra

Les Petits Chanteurs actuen avui a Tortosa./ EL PUNT

● Les Petits Chanteurs de Saint-
Marc, més coneguts per haver posat
les veus a la pel·lícula Les Choristes

(Los Chicos del Coro), donaran avui

ROSER ROYO/ Tortosa el tret de sortida del quart Festival In-
ternacional de Música Sacra de Tor-
tosa. Un festival que pels mals resul-
tats econòmics de la passada edició
perillava, però que s’ha apostat per

mantenir i per primera vegada ha tin-
gut el suport econòmic de l’Ajunta-
ment. En total, s’han programat onze
concerts de «nivell elevat» en espais
diferents de la ciutat.

● Les obres de remodela-
ció de la Casa Museu Àn-
gel Guimerà al Vendrell
començaran a l’octubre,
passada la Fira de Santa
Teresa. Així ho van confir-
mar la regidora de Cultura,
Marta Tutusaus, i el direc-
tor dels Serveis territorials
de Cultura i Mitjans de
Comunicació a Tarragona,
Adam Manyé, que dimarts
van visitar aquest i altres
equipaments culturals del
Vendrell, com ara la Vil·la
Casals, acompanyats pel
director de la Institució de
les Lletres Catalanes,
Oriol Izquierdo. Aquest
darrer va posar en relleu
que el projecte museístic
previst per la Casa Museu
Àngel Guimerà «té l’habi-
litat de recordar qui va ser
Guimerà, posar de mani-
fest el valor actual de les
seves obres i alhora situar
un moment clau en la his-
tòria de Catalunya a través
de la vida i obra d’aquest
poeta i dramaturg». En
aquest sentit, Izquierdo va

avançar la voluntat de la
seva institució de col·labo-
rar en el projecte.

De la seva banda, Adam
Manyé va qualificar el
projecte «d’ambiciós» i al-
hora va valorar «la gran
decisió que té l’Ajunta-
ment del Vendrell per ti-
rar-lo endavant».

El projecte té un cost de
2.600.000 euros i preveu
la rehabilitació, redefini-
ció i ampliació de contin-
guts de la Casa Museu Àn-
gel Guimerà. L’objectiu és
dignificar aquest espai
amb un projecte museístic
«modern i atractiu», ade-
quat per poder oferir visi-
tes de qualitat i per dotar
de la infraestructura ne-
cessària el Centre d’Estudi
i de Documentació.

La visita de Manyé i Iz-
quierdo va servir per trac-
tar d’aquest i altres projec-
tes importants en matèria
cultural que té en marxa el
Vendrell, com la remode-
lació del Teatre La Lira i la
construcció de la nova es-
cola municipal de música.

Invertiran 2,6 milions
d’euros en la rehabilitació
de la Casa Museu Àngel

Guimerà del Vendrell
C.F. / El Vendrell


