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L’ actriu, cantant, ballari-
na i presentadora de te-
levisió, Concha Velasco, 

va captivar el públic del Teatre 
Fortuny durant més d’una hora i 
mitja amb l’obra Olivia y Euge-
nio, d’Herbert Morote. Amb aquest 
espectacle, la reconeguda actriu 
espanyola de 75 anys ha tornat 
als escenaris després d’haver-se 
recuperat d’un limfoma.  

Precisament és un dels temes 
que es tracta a Olivia y Eugenio, 
una comèdia dramàtica en què el 
personatge que encarna Concha 
Velasco afronta un inesperat di-

agnòstic de càncer, i el seu fill, 
interpretat per Rodrigo Raimon-
di, té síndrome de Down. Rai-
mondi, és un actor que a la vida re-
al també té síndrome de Down.  

Velasco va saber transmetre 
moments colpidors amb un ex-
tens monòleg i a través de les con-
verses amb el seu fill en què va 
repassar la seva vida agredolça. La 
protagonista d’Oliva y Eugenio, 
sota els efectes de l’alcohol ex-
plicava que es va quedar vídua 
després que al seu marit drogo-
addicte morís a causa d’un infart.  

També va passar comptes amb 
les persones del seu entorn més 

proper que presumien ser ‘nor-
mals’. Tot i la duresa del paper, 
Velasco va transmetre un mis-
satge potent i esperançador: pot-
ser el més normal era el seu fill 
amb síndrome de Down que tant 
havia maleït quan va néixer.  

El que es va endur la resposta 
més simpàtica del públic, preci-
sament va ser Raimondi. Amb les 
seves intervencions, més curtes 
però no menys intenses, posava 
un toc d’humor. Tot i una posada 
en escena senzilla i una música 
discreta però encertada en cada 
situació, Velasco omplia l’esce-
nari i es feia escoltar. 

El públic va arrencar els aplau-
diments abans de fer fosc, fins i 
tot alguns es van posar dempeus. 
En finalitzar l’obra, l’actriu i Rai-
mondi es van mostrar emocio-
nats. El públic reusenc va agrair 
que es dirigís a ells amb català di-
ent-los «moltes gràcies». Velas-
co va explicar que era la primera 
vegada que actuava a Reus.

Velasco emociona Reus
Concha Velasco en un moment del seu emocionant monòleg al Teatre Fortuny. FOTO: ALBA MARINÉ

❞          Raimondi, l’actor 
amb síndrome de 
Down, es va endur la 
resposta més 
simpàtica del públic

Obra: Olivia y Eugenio 
Direcció: José Carlos Plaza 
Interpretació: Concha 
Velasco i Rodrigo Raimondi 
Lloc: Teatre Fortuny de Reus 
Dia: Divendres, 9 d’octubre, a 
les 21 h
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La CUP vol que Reus sigui 

insubmisa a la llei Wert 

■ La CUP presentarà en el prò-
xim ple municipal una moció 
conjunta amb la Federació de 
Pares i Mares d’Alumnes de Ca-
talunya (FAPAC) en què es dema-
narà que Reus es declari ciutat 
insubmisa a la polèmica llei Wert. 

Aquesta moció, expliquen, 
s’emmarca dins la proposta que 
ja van realitzar en l’anterior man-
dat que emplaçava l’Ajuntament 
a obeir el mandat polític que re-
sultés de les urnes el 27-S i que 
es posicionés favorablement amb 
el procés de ruptura amb l’Estat. 

En aquest sentit, la regidora 
Marta Llorens remarca que 
«s’han realitzat mobilitzacions 
massives per tal de defensar 
aquesta ruptura». Un altre pas, 
i sense recular, és el de posar fi 
a la LOMCE (Llei orgànica de 
millora de la qualitat educati-

va), una crida que també defen-
sa la FAPAC. 

Segons Llorens, el 19 d’oc-
tubre de 2012 el ple municipal 
ja es va posicionar contra 
l’avantprojecte de la llei i, més 
tard, el 24 de març de l’any pas-
sat, també es va aprovar una mo-
ció on es denunciava la implan-
tació d’aquesta com una llei que 
promou la posició de diglòssia 
entre el castellà i el català. 

Segons la CUP, «la llei ata-
ca un model educatiu positiu, 
d’èxit i democràtic amb una 
història de més de 30 anys que 
s’ha dut a terme, de manera glo-
bal, al llarg de tot el territori 
dels Països Catalans i que ha 
posat el català com a llengua 
vehicular dels aprenentatges i 
que anul·la els programes d’im-
mersió de les nostres escoles».

ART ■  P I N T U R E S  D E  R O S A  TO R R E S

El cava de Reus

■ La Galeria Antoni Pinyol de 
Reus ha posat en marxa un pro-
jecte que vincula l’art, el cava i 
la ciutat de Reus amb les pintu-
res de les arquitectures i monu-
ments més emblemàtics de la 
ciutat de la mà de l’artista Rosa 
Torres, presentades a la mostra 
‘Arquitectures de Reus de Rosa 

Torres’. Les obres lluiran, doncs, 
en ampolles de cava, calendaris 
i agendes ideals per les pròxi-
mes festes de Nadal.  

Per tal de finançar aquest pro-
jecte i poder destinar recursos 
per a futures exposicions, la ga-
leria d’art ha iniciat un Verka-
mi fins al 18 de novembre.

La Galeria Antoni Pinyol ha posat en marxa un projecte que vincula 
l’art amb el cava i la ciutat de Reus. FOTO: CEDIDA


