
DIVENDRES, 16 NOVEMBRE 2012 T A R R A G O N A LAVANGUARDIA VII

J. GIRIBETS

Reus

E
ncara queda l’essèn-
cia de l’esplendor
del teatre Fortuny
d’anys enrere”, afir-
ma el director del

consorci del teatre que gestiona
el Centre d’Arts Escèniques de
Reus (CAER), Ferran Madico.
Ara ja no hi ha flamants vestits
d’època ni carruatges amb ca-
valls, “però queda alguna cosa
que fa que el Fortuny sigui un
símbol identitari de Reus des de
fa 130 anys”, diu. “La manera de
ser de la societat reusenca sem-
pre ha tingut el fet cultural com
una cosa important; per això, grà-

cies a les arts escèniques, la ciu-
tat es pot considerar la capital
cultural del sud de Catalunya”.
Madico ocupa el càrrec fa qua-

si un any, però ja havia dirigit el
CAER durant els seus primers
anys de creació, a partir del
2005. Des de llavors i fins a l’ac-
tualitat, el CAER gestiona de for-
ma consolidada les programa-
cions dels teatres i festivals de
Reus, a més de produir especta-
cles propis de gran rellevància.
Alhora, el consorci del Fortuny
gestiona l’activitat del Centre
d’Arts Escèniques.
El moment actual del CAER és

de transició a causa dels ajustos
econòmics. Les línies estratègi-
ques queMadico i el seu equip es

van marcar a principis d’any
s’han hagut d’anar ressituant
mes rere mes amb les retallades
pressupostàries que han anat arri-
bant. “Amés, hemhagut demani-
obrar aprimant l’estructura i
utilitzant els diners que teníem
per eixugar el dèficit, i això ha fet
que posposséssim algunes pro-
duccions”, afegeix el director.
Conscient que el proper any la

reducció pressupostària continu-
arà, Madico assegura estar men-
talitzat per fer funcionar el cen-
tre de manera “més sintètica”, és
a dir, “no només produir i exhi-
bir, sinó fer rendibles els equipa-
ments”. Tot just acaba de comen-
çar la temporada de tardor-hi-
vern del Fortuny, amb una pro-
gramació que Madico defineix
com a “transversal” i que abarca
gèneres com la sarsuela, que no
s’havia tocat en la darrera època
del teatre.
“Aqui s’hi ha fet fins i tot revis-

ta!”, exclama el director, però du-
rant aquests mesos als especta-
dors els esperen actuacions de te-

atre, òpera, música o dansa. Des-
taquen el concert de Wim Mer-
tens el 28 de novembre,El trenca-
nous del New Russian Classical
Ballet of Moscow l’11 de desem-
bre, o l’actuació de Roger Mas
amb la Cobla Sant Jordi el 14 de
desembre.
Els espectadors del Fortuny,

“un públic entès”, apunta Madi-

co, són els que sumen en tota
aquesta història, ja que el darrer
trimestre han augmentat els abo-
naments al teatre, una notícia
molt positiva dins la situació ge-
neral. “Coses comaquesta demos-
tren que la cultura segueix sent
un bé de primera necessitat”.c

S’espera que a finals d’any
uns 30.000 espectadors
hagin passat pel teatre
Fortuny de Reus en els
diferents espectacles que
s’hi han representat durant
aquest 2012

Durant l’any, el Fortuny
acull uns 50 espectacles de
diverses disciplines. La
dansa, l’òpera, el teatre i la
música són l’essència de la
programació de la sala des
de fa molts anys

El cantautor Roger Mas (centre) i la Cobla Sant Jordi, amb la qual actuarà al teatre Fortuny el 14 de desembre
Tot i la crisi, la venda
d’abonaments per assistir
als espectacles del teatre
Fortuny d’aquesta
temporada s’ha vist
incrementada un 16%
respecte del trimestre pasat

Des de la seva creació l’any
2005, el Centre d’Arts
Escèniques de Reus ha
produït o coproduït 72
espectacles. alguns dels
quals han acabat sent un
referent del teatre català

En la temporada 2011-2012
el Centre d’Arts Escèniques
ha produït o coproduït 12
espectacles, com per
exemple Hedda Gabler,
d’Hernik Ibsen, dirigit per
David Selvas
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El pressupost del Centre
d’Arts Escèniques de Reus
(CAER) per a aquest 2012
s’ha vist reduït un 30%
respecte a l’any anterior i
s’hi han hagut de posposar
algunes produccions

L’espectacle continua
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WimMertens o
Roger Mas són alguns
dels noms propis de
la vigent temporada
de tardor-hivern
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El teatre Fortuny programa
actualment produccions de fora
i d’aquí a mans del Centre d’Arts
Escèniques de Reus


