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El Teatre Fortuny va presentar
ahir la programació per al primer
semestre de 2014. Un total de 20
espectacles i 22 representacions
conformen les propostes de mú-
sica, teatre, dansa i òpera de l’equi-
pament reusenc. «Amb aquesta
programació el Fortuny referma
el seu paper en la vida cultural de
la ciutat i del país», afirmà l’al-
calde de Reus, Carles Pellicer.

La programació arrencarà el
dissabte 25 de gener amb Segu-
riya-Tres-Après Toi-Bolero de Vic-
tor Ullate, un espectacle inno-
vador en tots els sentits.

En aquest apartat la compa-
nyia basca Dantzaz Konpainia
presentarà Arte-An, amb tres es-
pectaculars coreografies signades
per Itzik Galili i Lukas Timulak.

Finalment, el 26 d’abril se ce-
lebrarà la 29ena Gala de Dansa
organitzada per l’Associació de
Professors de dansa de les co-
marques de Tarragona.

Música
En aquest àmbit destaquen qua-
tre grans propostes. La primera
Symphonic of ABBA, una combi-
nació de les millors melodies del
grup suec amb la música clàssica.

El Fortuny continua apostant
per les formacions del territori.
En aquesta ocasió l’Orquestra
Camera Musicae visitarà el tea-
tre dues vegades. La primera, el
15 de març, per presentar La sete-
na de Beethoven i Lluís Claret. El
concert d’una de les obres mes-
tres més interpretades es com-
pletarà amb la presència del vi-
oloncel·lista i concertista inter-

nacional Lluís Claret. La formació
simfònica tornarà a actuar el 7 de
juny amb l’espectacle Gran con-
cert Simfònic – Pelléas et Mélisan-
de, en què participarà Helena Sa-
tué, una de les violinistes catala-
nes amb major projecció nacional
i internacional.

Per últim, Els Amics de les Arts,
un dels grups de referència de
l’escena actual, presentarà el seu
quart disc el 17 de maig.

Òpera i teatre
Pel que fa al gènere operístic, el
Fortuny acollirà Norma de Vin-
cenzo Bellini a càrrec dels Amics
de l’Òpera de Sabadell. En aques-
ta secció també s’inclou l’òpera
La Bohème de Giacomo Puccini,
que explica els somnis, les ale-
gries i les decepcions d’un grup de
joves artistes del París de 1830.

En l’apartat teatral la progra-
mació aposta per deu propostes.
Barcelona de Pere Riera. Al març
la programació teatral continu-
arà amb l’obra Iaia de Roger Pe-

CULTURA ■ L’ E Q U I PA M E N T C U LT U R A L P R E S E N TA L A P R O G R A M A C I Ó P E R A L P R I M E R T R I M E ST R E D E 2 0 1 4

Obres d’avantguarda al Fortuny
Des del 25 de gener fins al 18 de juny el teatre
acollirà propostes de renom com els espectacles
‘Barcelona’ o ‘El crèdit’

D’esquerra a dreta: Josep Margalef, Albert Vallvé, Carles Pellicer, Joaquim Sorio i Jordi Agràs. FOTO: ALBA MARINÉ

ña Curulla, mentre que a l’abril ho
farà amb Los hijos de Kennedy de
Robert Pratrick i dirigida per Jo-
sep Maria Pou, i al maig Un aire de
família, dirigida per Pau Durà.

Finalment els dies 17 i 18 de
juny es representarà al Fortuny
l’obra El crèdit de Jordi Galceran
i interpretada per Jordi Boixade-
ras i Jordi Bosch.

El Teatre Fortuny també aco-
llirà l’estrena del Cicle Grans mes-
tres a escena, que aproparà a l’es-
pectador una selecció dels tex-
tos teatrals més importants de
la literatura dramàtica univer-
sal, recitats per intèrprets com

Fermí Reixach, Jordi Boixaderas,
Enric Majó, Mercè Pons o Txe
Arana, entre d’altres. Es tracta
d’una proposta elaborada i diri-
gida pel director i dramaturg reu-
senc Francesc Cerro.

Altres propostes
Durant el primer trimestre el For-
tuny també acollirà els concerts
programats per l’Associació de
Concerts de Reus, una proposta
de teatre familiar amb l’especta-
cle Pau. La vida de Pau Casals, dos
espectacles de la Fira de Circ Tra-
pezi, la Passió de Reus o el càs-
ting de Carnaval, entre d’altres.

Gener
■ ‘Seguriya-Tres-
Après Toi-Bolero’,
de Víctor Ullate.
Dissabte 25 a les 21 h.
■ ‘Pau. La vida de
Pau Casals’, de
Forani Teatre. Di-
vendres 31 a les 10 h.

Febrer
■ ‘Pau. La vida de
Pau Casals’. Dis-
sabte 1 a les 12 h.
■ ‘Cicle Grans
Mestres a escena’.
Dimarts 4 a les 21 h.
■ ‘Barcelona’, de
Pere Riera. Diven-
dres 14 a les 21 h.
■ ‘Norma’ de Vin-
cenzo Bellini. Di-
marts 25 a les 21 h.

Març
■ ‘Cicle Grans
Mestres a escena’.
Dimarts 4 a les 21 h.
■ ‘Symphonic of
ABBA’. Divendres 7
a les 21 h.

■ ‘La Setena de
Beethoven i Lluís
Claret’, a càrrec
de l’Orquestra Ca-
mera Musicae. Di-
vendres 15 a les 21 h.
■ ‘Iaia’, de Roger
Peña Carulla. Di-
marts 25 a les 21 h.

Abril
■ ‘Arte-An’, de la
companyia basca
Dantzaz Konpainia.
Dissabte 5 a les 21 h.
■ ‘Cicle Grans
Mestres a escena’.
Dimarts 8 a les 21 h.
■ ‘Los hijos de
Kennedy’, de Ro-
bert Patrick. Di-
jous 24 a les 21 h.
■ 29ena Gala de
Dansa. Dissabte 26
a les 21 h.

Maig
■ Representació
del ‘Cicle Grans
Mestres a escena’.
Dimarts 6 a les 21 h.

■ Trapezi 2014. Del
dijous 8 al diumen-
ge 11.
■ ‘La Bohème’, de
Giacomo Puccini.
Dimarts 13 a les 21 h.
■ Els Amics de les
Arts, que presen-
taran l’últim tre-
ball discogràfic.
Dissabte 17.
■ ‘Un aire de famí-
lia’, d’Agnès Jaoui i
Jean-Pierre Bacri.
Divendres 23 a les 21 h.

Juny
■ Representació
del ‘Cicle Grans
mestres a escena’.
Dimecres 3 a les 21 h.
■ ‘Gran concert
Simfònic - Pelléas
et Mélisande’,
amb l’Orquestra
Camera Musicae.
Dissabte 7 a les 21 h.
■ ‘El crèdit’ de
Jordi Galceran. Di-
marts 17 i dimecres
18 a les 21 h.

C A L E N D A R I D ’AC T U AC I O N S

La Generalitat
manté la seva

aportació

■ Durant la presentació de la
programació del Teatre For-
tuny, el director dels Serveis
Territorials de Cultura del Go-
vern, Jordi Agràs, va confirmar
el compromís de la Generali-
tat de seguir endavant amb
l’aportació de 500.000 euros
per a l’equipament cultural, en
espera que la Generalitat tanqui
els pressupostos per al 2014.
La nova gestió del Consorci del
Teatre Fortuny quedarà, després
de la sortida de la Generalitat i
a partir del primer trimestre
del 2014, en mans de l’Ajunta-
ment de Reus (51%) i de la Dipu-
tació de Tarragona (49 %).
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