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Inaugurada l'exposició «El Reus de
les sis copes. Joan Sabater i
l'època daurada de l'hoquei
reusenc»
Es mostra a la sala petita del Museu Salvador Vilaseca, i es podrà visitar fins al
pròxim 19 de març

L'exposició del Reus de les sis copes s'ha presentat aquest dijous al vespre | Reusdigital.cat

El 1972, l'hoquei patins a Reus vivia una època d'or. El Reus Deportiu va assolir aquell any la
seva sisena copa d'Europa consecutiva i va portar el nom de la ciutat arreu del continent. 50
anys després, s'ha inaugurat l'exposició El Reus de les sis copes, que en paraules de
l'historiador i comissari, Joan Navais, ?és una proposta fruit de l'esforç col·lectiu, i vol homenatjar
els homes que van escriure la pàgina més increïble de l'esport reusenc?. Es podrà visitar de
manera gratuïta fins al pròxim 19 de març, de dimarts a dissabte de 10 del matí a 2 del migdia i de 5
de la tarda a 8 del vespre. A més, els dies 22 de gener, i 11 i 19 de febrer es duran a terme
visites guiades.
Reconeixement al CN Reus Ploms
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El projecte, coordinat per Xavi Guix i dissenyat per OVNI Comunicació Visual, té com a gran
protagonista la imatge i el material gràfic. Els seus objectius són, segons Navais, fer un
reconeixement públic al Reus de les sis copes, i, per altra banda, ?explicar de manera didàctica i
visual el paper de l'esport com a fet social i configurador d'identitats col·lectives?.

La mostra repassa la gran trajectòria del Reus a Europa Foto: Reusdigital.cat
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L'exposició conté objectes diversos vinculats a l'hoquei reusenc Foto: Reusdigital.cat

L'exposició il·lustra el camí de l'hoquei patins a Reus des dels seus inicis, amb un reconeixement
al Club Natació Reus Ploms, pioner de l'hoquei a la ciutat. La sala, tenyida de roig-i-negre,
compta amb múltiples fotografies i records de l'època, a més dels trofeus de les sis copes
d'Europa que es van guanyar de manera consecutiva.
Sabater, "el símbol de l'esforç col·lectiu"
També hi ha un espai exclusivament dedicat al fenomen social que va suposar aquest equip de
llegenda. Els triomfs del Reus Deportiu van ser una de les poques alegries col·lectives que la
ciutat va tenir durant aquells anys. Navais ha expressat que ?l'autoestima de tothom va
augmentar gràcies als èxits d'aquests jugadors?.
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Les sis copes consecutives del Reus són la joia de la mostra Foto: Reusdigital.cat

El gran capità roig-i-negre, Joan Sabater, és protagonista d'una part de l'exhibició. Sabater fou un
dels millors jugadors de la història de l'hoquei patins, la punta de llança del Reus de les sis copes i
un mite per a la ciutat: ?Va ser la icona, el símbol de l'esforç col·lectiu? ha admès Navais.
"El club d'hoquei patins més important del món"
La iniciativa té el suport del Centre de Lectura mitjançant el Laboratori d'Estudis Socials, de
l'Ajuntament de Reus i l'Institut Municipal Reus Cultura, la Diputació de Tarragona i de
patrocinadors privats. La presidenta de la Diputació i vicealcaldessa de la ciutat, Noemí Llauradó,
ha declarat que ?l'hoquei és una part intrínseca dels reusencs i les reusenques?, i ha valorat
positivament la possibilitat que ?les escoles puguin conèixer aquesta exposició?.
Per la seva part, el batlle, Carles Pellicer, ha volgut fer valer ?l'homenatge a uns colors i a una
ciutat que ha sabut fer de l'hoquei un esport líder?. El president de la Reial Federació Espanyola
de Patinatge, Carmelo Paniagua, ha valorat els èxits d'aquell Reus com un ?punt de referència
en la història d'aquest esport?. A més, ha confessat que ha estat ?una jornada molt emotiva
perquè el Reus ha estat i és el club d'hoquei patins més important del món?.
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Una dona es mira alguns dels objectes de l'exposició Foto: Reusdigital.cat

L'acte d'inauguració ha comptat amb la presència de les principals personalitats de la ciutat i
d'alguns dels jugadors que van formar part de la generació més llorejada de l'esport reusenc. En
el marc de l'homenatge al Reus de les sis copes, el pròxim dimarts dia 18 de gener a les 7 de la
tarda, la sala Emili Argilaga del Centre de Lectura acollirà la conferència L'equip que mai
caminava sol. L'impacte ciutadà i mediàtic del gran Reus Deportiu, a càrrec del periodista Josep
Cruset, autor del llibre L'aventura del gran Reus: La història del llegendari Reus Deportiu de les sis
copes d'Europa d'hoquei patins.
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L'exposició es podrà visitar, de franc, fins al març Foto: Reusdigital.cat

https://www.reusdigital.cat/noticia/90273/inaugurada-exposicio-reus-sis-copes-joan-sabater-epoca-daurada-hoquei-reusenc
Pagina 6 de 8

Els parlaments de la inauguració s'han fet al carrer, per evitar aglomeracions a l'interior del museu Foto:
Reusdigital.cat
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Imatge d'alguns dels integrants del Reus de les sis copes Foto: Joel Medina Romero

Mireu la galeria fotogràfica de l'exposició: [flaix]1508[/flaix]
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