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La música a Reus

’any 192,1, un grup de gent
de Reusamantsde la música-entre els quals hi havia
el meuavi-va decidir organitzar
una associació per facilitar que
els mel6mansno haguessin deviatjar fins a Barcelona
per escoltar
un concert. Des d’aquella data
hist6rica haplogutmolt i FAssociació de Concertsde Reusles ha
vist de tots colors. Cosesbonesi
no tan bones,gransalegries i concerts inoblidables, per6 també
crisii retallade s de subvencions,
fins al punt de trontollar el futur
de l’assoeiació. Per sort, sempre
hi ha algúqueestira el carro i de
momentpodemdir que els concerts no s’aeabaran. MareMoncusí, coma director artístic, i Pasqual Badia, coma president, fan
mansi mhniguesperqufi aquesta associaeiómusical,una de les
entitats mésantigues de Catalunya, no se’n vagien orris. 2,5osocis paguencada mésla irris6ria
quantitat de lzeurosmésIVAi,per
tant, fóra matemhticamentimpossible tirar endavantl’associació si nohi hagués unsuportinsritucionalo d’entitats patrocinadores, que és el quehauria de ser
en qualsevol ~mbitcultural.
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El diumenge,t9 de maig, va Imatga
ser un d’aquests dies que Reuses
va convertir en la capital de la mésd’uni mésde dos -ho sabem estavaprevis’¿Llhstimapelsmolts tercanvi ni conveniambl’assomúsieaaCatalunya. Poder escol- pels cops de cap que varo veure- mel6mansaut~ntics que es van ciació. Sóncoses que apuntemi
tar.la PassiósegonsSant Joande eren ben lluny d’apreciar aque- quedaral earrer.
que denoten aquestatend6nciaa
Bach ambl’Orque stra Nacional lla meravella.All6
no eren elsvalSi no sabéssimles dificultats les’capelletes’que semprehatinClhssica d’Andorrai l’Orfeó Ca- sos d’Strauss quees podensentir per omplirla sala en altres con- gut la ciutat. Es a dir, a la falta
talh és un luxe impagable,i més una matinal de Capd’any: Bach eerts, podríempensar que Reus d’intercanvi entre entitats, una
encaraper unaentradaquasi equi- noés f’acil i les dueshoresllar- és una ciutat amantde la músi- cosa que hauria de fomentar la
parable al cinemad’un dissabte guesdeconcert són molt de temps ca. Hihamultesescolesi per tant Regidoriade Culturade l’Ajuntaala nit:5 eurosels socis i 10 euros d’estar assegut en un bancescol- infinitat de nois i noies, nensi ment(i ambaix6 sí que no hi ha
els no socis. Impensableen al- tant corsi recitatiusquesi nosaps nenes que estudien aquest art. l’excusa dels diners, nomésrol
tres llocs.
de qu~vanet sonena xinbs. Perb Per aixb no s’entén que aquests tempsi ganes).
Uesglésia de Sant Pere es va lavidasocial és la vidasocial i ja estudiants no omplin els conFelicito sinceramentl’Assoomplir de gomagomi es ven que
certs, siguiquinsigui. Ni s’entén ciació de Concertsde Reusi esvan quedarlora el doble de perqueels pares no els facin socis, perem que de tant en tant ens
sones que volien assistir-hi. No
quan la qunta és mésbarata que brindin una vetllada tan inoblim’estranya. Un concert que va
menjar dueshorribles hamburgue- dable comla que vampassar a
Nos’enténqueels
scs ambpatates al MeDouald’s. Sant Pere el 19 de maig.I també
emocionar els quiestimemlamúestudiants de música Tampocno entenemque els pro- esperemque aix6 animi a fer més
sica i especialmentBach.Es obvi que un esdevenimentd’aquesde mtísiea no facilitin
socis i que realment Reussigui
de la ciutat no omplin fessors
tes característiques anava més
l’oportunitat d’anar a aquests considerada una ciutat amantde
els concerts
enll~ del simplefet musicali que
concerts,ni queno hi hagicap in- la música.
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