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La directora general de la
Fundació del Gran Teatre
del Liceu, Rosa Maria Cu-
llell, i l’alcalde de Reus,
Lluís Miquel Pérez, van
firmar el conveni, el pri-
mer que el teatre barceloní
formalitza amb altres tea-
tres catalans. Cullell va ex-
plicar: «El Liceu és un tea-
tre de Catalunya, i no no-
més de Barcelona, i un
dels de primera fila euro-
pea. Per això, sempre hem
tingut el repte de sortir de
les parets barcelonines i
anar a altres teatres que te-
nen capacitat per acollir
les nostres produccions».

La col·laboració entre el
Liceu i el Fortuny comen-
çarà la temporada que ve,
amb la representació a Re-
us de dos dels espectacles
d’El Petit Liceu, una pro-
gramació d’òperes adreça-
da al públic familiar, i d’un
concert del cor, i probable-
ment també de la Gran Or-
questra Simfònica del tea-
tre barceloní.

Però el projecte més in-
novador de la col·labora-
ció entre els dos principals
teatres d’òpera catalans
–el Fortuny va ser constru-
ït, l’any 1882, com un tea-
tre d’òpera a imatge i sem-

blança del Liceu– serà la
transmissió en directe de
les produccions operísti-
ques del Liceu.

Això serà possible grà-
cies a l’Anella Cultural, un
projecte que impulsen el
Centre de Cultura Con-
temporània de Barcelona,
el Gran teatre del Liceu i la
Xarxa Transversal de Mu-
nicipis, i que permetrà la

difusió d’actes per inter-
net-2, un canal de banda
ampla que permet la trans-
missió de dades a molta al-
ta velocitat i en temps real.
Cullell va indicar ahir que
al Liceu li faria il·lusió que
el públic del Teatre Fortu-
ny pogués disfrutar ja de
l’espectacle amb què el
coliseu barceloní obrirà la
temporada 2007-2008:

l’òpera Andrea Chénier,
d’Umberto Giordano.

El regidor de Cultura de
l’Ajuntament de Reus,
Xavier Filella, va indicar
que en aquests moments ja
s’estan fent les proves tèc-
niques necessàries perquè
l’Anella Cultura sigui una
realitat d’aquí a uns me-
sos, quan s’inauguri el
centre d’art Cal Massó.

El Gran Teatre del Liceu portarà a
Reus alguns dels seus espectacles

Un dels projectes és la transmissió d’òperes en directe per l’Anella Cultural

Rosa M. Cullell, Lluís Miquel Pérez i Xavier Filella, fotografiats ahir al Teatre Fortuny. / J.F.

� Els responsables del Gran Teatre
del Liceu i del Consorci del Teatre
Fortuny de Reus van signar ahir un
conveni de col·laboració, que farà

NATÀLIA BORBONÈS / Reus possible la representació a la capital
del Baix Camp d’algunes de les pro-
duccions del coliseu barceloní. Es-
pectacles familiars, concerts del cor i
de l’orquestra del Liceu i la transmis-

sió d’òperes en directe, una proposta
que serà possible amb l’anomenada
Anella Cultural, són algunes de les
propostes que ja seran una realitat a
la temporada 2007-2008.

Dos reusencs escriuen un llibre sobre
els excessos de la premsa madridista
� Reus. El Centre de Lectura de Reus serà l’escenari
avui de la presentació del llibre Tips de merengue.
Els excessos de la premsa madridista, dels reu-
sencs Fèlix Fernández i Òscar Giró, i que ha publi-
cat l’editorial Bromera. En el llibre, els autors, cu-
lers de pro, fan un repàs en clau d’humor de les
«idees delirants, comentaris desafortunats i predic-
cions incompletes» que la premsa favorable al Real
Madrid ha fet en els últims anys del Barça. L’obra,
segons Fernández i Giró, «recull els millors co-
mentaris de periodistes com ara Roncero, Guasch,
Relaño, Ortiz i Gatti perquè els seguidors del Barça
els llegeixin amb un somriure als llavis». La pre-
sentació del llibre, que anirà a càrrec del periodista
Josep Baiges, començarà a dos quarts de vuit del
vespre. / EL PUNT

El CNL busca catalanoparlants per a la
campanya «Voluntaris per la llengua»
� Reus. El Centre de Normalització Lingüística
(CNL) de l’Àrea de Reus busca més catalanopar-
lants per participar en la vuitena edició de la cam-
panya Voluntaris per la llengua. Els voluntaris que
participen en el programa han de ser catalanopar-
lants que es comprometin a destinar una hora a la
setmana (durant un mínim de deu setmanes) a con-
versar amb alumnat dels cursos del CNL per a no
catalanoparlants. Abans de començar les trobades,
els voluntaris i els aprenents segueixen unes orien-
tacions bàsiques per poder mantenir aquestes con-
verses. Per agilitar els tràmits, el CNL ha creat un
espai al web (www.cpnl.cat/reus) amb tota la infor-
mació que cal i els passos que s’han de seguir per
ser voluntari o aprenent. / EL PUNT

Surten les bases del festival de
curtmetratges de la Selva del Camp
� La Selva del Camp. L’Ajuntament de la Selva del
Camp ha editat les bases per participar en la novena
edició del festival de curtmetratges Ocular, que es
desenvoluparà del 17 al 20 de juliol. La participació
al certamen està oberta a curts produïts en l’àmbit
estatal o hispanoamericà després de l’1 de gener de
2005. Com a novetat de l’edició d’enguany destaca
la creació de la categoria dedicada al curtmetratge
documental. El termini per inscriure’s al festival
acaba el 31 de maig. / EL PUNT

� El músic Miquel Pujadó
presentarà el proper 12 de
març al Teatre Bartrina de
Reus La sínia i l’estrella,
un espectacle dedicat a
l’escriptor Agustí Bartra
(Barcelona, 1908-Terras-
sa, 1982), i molt en concret
als poemes del que va ser
el seu últim llibre, El gall
canta per tots dos.

Pujadó ha musicat en el
seu últim treball discogrà-
fic els poemes de Bartra
amb ritmes com ara el rock
(Estances de Lòria) i el
swing (El meu cor, a dalt
d’un arbre). Per Pujadó,
«els textos del poeta sem-
bla que hagin estat creats
per ser cantats». El músic
té una llarga experiència
com a autor, compositor i

intèrpret i ha creat cançons
per a cantants d’estils tan
diversos com són Dyango,
Guillermina Motta, La
Salseta del Poble Sec, Ti-
tot i Mesclat.

Les orquestracions de
La sínia i l’estrella són
obra de Marcel Casellas
(Mesclat, La Principal de
la Nit), i el grup musical
que acompanya Miquel
Pujadò és un quintet for-
mat per Esther Mas (piano
i acordió), Toni Rocosa
(clarinet, clarinet baix i te-
nora), Eduard Altaba
(contrabaix i baix elèc-
tric), Santi Méndez (gui-
tarres elèctrica i clàssica) i
Xarli Olivier (bateria i per-
cussions). La direcció es-
cènica de l’espectacle va a
càrrec d’Agustí Humet.

Miquel Pujadó presenta a
Reus un espectacle dedicat

al poeta Agustí Bartra
N.B. / Reus

New Orleans Blue
Stompers actuarà a
Tortosa el proper
10 de març
� Tortosa. La formació bar-
celonina New Orleans
Blue Stompers actuarà el
10 de març al Teatre Audi-
tori Felip Pedrell de Torto-
sa, dins la programació de
les Joventuts Musicals. La
formació es va donar a co-
nèixer a Barcelona la pri-
mavera de 1995 com a
grup animador de les Nits
de Jazz de l’Hivernacle, al
parc de la Ciutadella. Des
d’aleshores ha actuat amb
gran èxit a nombrosos
clubs i festivals de jazz de
Catalunya i d’arreu de
l’Estat espanyol, entre els
quals destaquen els presti-
giosos certàmens de Vitò-
ria, Sant Sebastià, Palma,
Peralada i Barcelona. El
concert que farà a Tortosa
començarà a les deu de la
nit. / EL PUNT.


