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El pianista Ignasi Cambra actuarà en
el 135è aniversari de la Cambra de
Reus
L'església Prioral de Sant Pere acollirà l'esdeveniment el divendres 17 de
desembre, a dos quarts de 9 del vespre

Presentació del concert d'Ignasi Cambra | Cedida

El pianista Ignasi Cambra serà el protagonista del concert commemoratiu del 135è aniversari de
la Cambra de Comerç de Reus que tindrà lloc el divendres 17 de desembre, a dos quarts de 9
del vespre, a l'església Prioral de Sant Pere. El concert compta amb la col·laboració de la
Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Reus, l'Associació de Concerts i l'Arxiprestat de Reus.
Cambra (Barcelona, 1989) acredita, tot i la seva joventut, una destacada trajectòria musical com
ha considerat el prestigiós director d'orquestra rus Valeri Guérguiev. La seva musicalitat i tècnica
resulten admirables tot i la dificultat d'haver d'estudiar les partitures en braille i aprendre d'oïda, a
causa a la seva ceguesa. Un fet que no li impedeix interpretar obres d'una tremenda complexitat
com demostrarà durant el concert que realitzarà a la Prioral interpretant obres de Chopin, Scriabin i
Brahms.
La Cambra de Comerç de Reus ha inclòs aquest concert en el programa d'activitats del 135è
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aniversari de la corporació. Un programa on la música, en particular, i la cultura, en general, hi
tenen un protagonisme destacat. Al concert del 17 de desembre cal sumar-hi que va realitzar,
amb caràcter solidari, la Coral de la URV el 20 de novembre; la col·laboració amb el Festival
Accents per programar el recital de Maria Arnal i Marcel Bagés previst pel divendres 10 de
desembre; i finalment el Concert extraordinari de Cap d'Any del 4 de gener al Teatre Fortuny en
col·laboració amb l'Associació de Concerts i que protagonitzarà l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Durant la presentació del concert, que s'ha efectuat aquest matí a la Cambra, el president de la
corporació, Jordi Just, ha destacat en la seva intervenció la sensibilitat de l'intèrpret en relació al món
de l'empresa, atenent a més que recentment ha finalitzat un programa MBA d'IESE. Per la seva
part el director artístic de l'Associació de Concerts, Marc Moncusí, ha destacat l'altíssim nivell
de Cambra, un dels grans pianistes catalans del moment que d'aquí unes setmanes interpretarà el
mateix repertori en el concert que té previst realitzar al Palau de la Música Catalana.
En representació de Crisolar, l'empresa patrocinadora, el seu responsable de Màrqueting,
David Cruz, ha subratllat l'interès de la Cambra de voler realitzar actes vinculats amb la cultura
per poder donar suport a una de les realitats que més ha patit amb la pandèmia. Finalment el
regidor de Cultura de l'Ajuntament de Reus, Daniel Recasens, ha posat en valor la capacitat de
la Cambra d'enxarxar amb la cultura en el seu 135è aniversari, destacant, de manera ben
especial, la sensibilitat que demostra la corporació a l'hora de donar suport a la cultura com a
sector productiu que és i que, per tant, necessita també de l'escalf de tots.
L'entrada al concert serà gratuïta per bé que es demana als assistents que prèviament confirmin
la seva assistència al correu electrònic presidenciacambrareus@cambrareus.org.
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