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Els Amenós més emotius

Imatge del lliurament dels premis | Reusdigital.cat

La primera de les sessions de les Variétés de Sant Pericu es van convertir, aquest divendres,
en l'escenari improvisat del lliurament dels Premis Amenós als que més enganxen. Aquesta
convocatòria, que promou el comunicador Josep Baiges a través del seu blog El Món de Reus,
es va traslladar circumstancialment a la bassa del Mas Iglesias, l'indret on enguany es celebren
aquestes sessions de música i teatre que organitza el Bravium. Això sí, lluny del ampli repartiment
de guardons d'altres anys, que habitualment serveix per lliurar més de trenta distincions, en
aquesta ocasió es van entregar únicament quatre premis que, això sí, van generar una especial
emoció atenent el moment transcendent que travessa l'entitat del carrer de la Presó després de
veure's obligada a abandonar la seva històrica seu.
D'aquesta manera els Amenós van reconèixer al matrimoni Xavier Pàmies i Cori Vallvé,
incansables col·laboradors de Bravium des de l'obrador del Forn Sistaré; l'Orfeó Reusenc, la
històrica entitat del carrer de Sant Llorenç, que generosament s'ha ofert per ajudar, en el que faci
falta, durant aquest període d'obligat desterrament; la família Cantenys-Macaya que ha cedit
desinteressadament els magatzems de la seva propietat per posar la ingent quantitat de material
que el Bravium guardava a les seves instal·lacions; i també al president Ferran Figuerola, que
no va poder contenir les llàgrimes en recollir el premi, fent-lo extensiu a tots els integrants de
l'entitat, del primer fins a l'últim.
Precisament l'encarregat de lliurar l'Amenós a Figuerola fou el regidor Carles Prats que, en la seva
intervenció, va posar en valor la trajectòria de Bravium i la necessitat de fer costat a l'entitat en un
moment com l'actual.
Tot i aquests Premis Amenós a l'exili, com es van rebetejar durant la nit, Baiges no tanca la porta
a convocar l'edició ordinària per aquest 2021 per mantenir l'essència i la referència d'uns guardons
que, l'any vinent, compliran el seu desè aniversari.
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