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Ariel Santamaria fa cantar el Món de
Reus
Presenta el disc "Cançons RTV" a la sala Santa Llúcia amb la banda del doctor
Juantxi i convidats molt especials

Un instant del concert de Santamaria del passat diumenge | Jordi Garcia Arnau

Entranyable, divertit, amè... però sobretot molt reusenc. Així ha estat el concert de presentació del
nou disc de l'Ariel Santamaria, Cançons RTV, que s'ha celebrat aquest passat diumenge a la
tarda a una sala Santa Llúcia plena amb l'aforament màxim permès.
Com no podia ser d'una altra manera, Josep Baiges ha sortit a l'escenari per presentar el
concert i recordar a alguns personatges del món de Reus que ja no hi són com l'Antoni Zaragoza o
el Jordi Boronat. L'Ariel Santamaria ha estat acompanyat molt ben acompanyat en tot moment.
A l'escenari, hi hem pogut veure una bona colla de músics de la ciutat que han anat pujant i
baixant en funció de si feia cançons de l'album acústic o bé de l'album electric. Aquest cop, la
banda del Doctor Juantxi, ha estat més flexible i elàstica que mai i hem pogut gaudir del Xavi
Canyissar, del Jordi Salvador, del Toni Llort, de l'Àlex Zara, del Xavier Macaya i del Cristobal
Luceno.
Però sembla que l'Ariel no tenia prou i també s'ha fet acompanyar pel duet reusenc Koeman, i la
cantant i actriu Rut Enguita que han fet veus en diversos temes. Els últims en aparèixer han
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estat el grup de grallers Filibertons, que han fet una versió especial del Tots som de Reus per
cloure el concert. Ha estat una festa coral amb un clar protagonista, l'Ariel Santamaria, però en la
qual ha volgut fer protagonistes a molts altres reusencs que tenen una cançó en el seu disc.
Han estat molts els que han ajudat a convertit aquest concert de presentació en tot un
esdeveniment. En destacarem el gran parlament de l'escriptora Marta Magrinyà en el que ha sabut
distingir entre el personatge i la persona, tot posant en valor l'autenticitat i la generositat de
l'Ariel. Entre els assistents a l'acte hi havia l'alcalde de la ciutat, Carles Pellicer, i els regidors
Josep Cuerba i Daniel Recasens. També hi era l'exregidor Jordi Cervera, l'únic personatge que
té dues cançons en aquest disc.
Cervera ha sortit a l'escenari en la seva condició de nedador amb un barnús i un banyador per
parlar de les travesses solidàries en les que ha participat. El moment sublim del vespre ha arribat
quan l'Ariel Santamaria ha demanat la presència a l'escenari de l'exalcalde Lluís Miquel Pérez
per cantar-li la seva cançó, però en veure que no hi era, ha decidit no cantar-la i fer pujar a l'actual
alcalde que era a la primera fila.
Pellicer s'ha mostrat encantat de l'existència de personatges com l'Ariel amb el que fa molts anys
que es coneixen i amb el que ha coincidint en diferents moments de les seves vides, tot
destacant-ne el seu profund reusenquisme. L'alcalde s'ha mostrat entusiasmat amb la cançó del
Carrilet, tota una icona de la ciutat. No tan sols l'alcalde ha pujat a l'escenari, també ho ha fet la
seva muller, qui ha fet els cors amb altres Coris en la cançó dedicada a les Misericòrdies.
I si hi havia una cançó per la patrona de la ciutat també n'hi havia d'haver una pel patró, el gegant
del Peret Ganxet ha seguit atentament tot el concert, en especial quan l'Ariel ha cantat la seva
cançó. També ha tingut el seu espai els dos forners més RTV, el Xavi Pàmies del Forn Sistaré i el
Ramón de la Fuente del Forn Huguet.
En finalitzar el concert, el forn Sistaré ha ofert les tradicionals coques amb cirera als assistents.
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