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F
ruit del desig de la ciutat de
comptar amb un teatre equi-
parable a les primeres ciutats

catalanes, l’any 1882 es va cons-
truir el Teatre Fortuny impulsat
pel nucli dirigent de la burgesia
reusenca. L’equipament s’inau-
gurà el 16 de novembre de 1882
ambl’òperaFaustdeGounod.L’ar-
quitecte Francesc Blanc i el deco-
rador Josep M. Puig van ser els en-
carregats de dirigir l’edificació.
Ràpidament el Teatre Fortuny as-
solí el reconeixement social, cul-
tural i ciutadà per l’elegància de
la seva estructura. Espectacles de
tot tipus i les companyies amb
més renom van passar per l’es-
cenari del teatre reusenc des de
la seva inauguració. L’any 1919
l’edifici va ser adquirit per la So-
cietat El Círcol.

L’edifici no va suportar les vi-
cissituds del temps. Aquest es-
devenir obligà a la seva restaura-
ció i remodelació. Una millora
que va coincidir amb la creació
del Consorci del Teatre Fortuny,
format per la Generalitat de Ca-
talunya, la Diputació de Tarra-
gona i l’Ajuntament de Reus l’any
1981, societat que va assumir l’ex-
plotació del teatre mitjançant un

conveni amb El Círcol. El For-
tuny obrí novament les portes el
15 de novembre de 1988 sota la
direccióigerènciadelJosepM.Far-
gas, amb un concert de la sopra-
no Montserrat Caballé, coordi-
nat pel reusenc Lluís Pascual, di-
rector teatral.

Actualment el Fortuny comp-
ta amb una programació estable
on els espectacles teatrals con-
viuen amb altres gèneres com la
música, l’òpera i la dansa, que fan
del teatre un centre de referèn-
cia de la cultura del país.

Espai de referència. El teatre es va construir l’any 1882 i
des de llavors assolí un reconeixement cultural, social i ciutadà.( )Tresors del Centre de la Imatge

El Fortuny, una joia de la cultura

Reportatge realitzat amb imatges fa-
cilitades pel Centre de la Imatge
Mas Iglesias de Reus (CIMIR),
institució pertanyent a l’Institut
Municipal de Museus de Reus.
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1 Imatge de la plaça de Prim durant la
postguerra, anys 40. FOTO: ANTONI MARTRA

NOLLA - ARXIU ANTONI MARTRA SOLÉ/CIMIR.

2 Interior del Teatre Fortuny, inicis del
segle XX. LUCIEN ROISIN - COL·LECCIÓ PERE

MARTORELL JAREÑO.

3 Ball de Carnaval al Teatre Fortuny,
societat El Círcol, any 1936. FOTO:
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FONS FAMÍLIA PEDROLA/CIMIR.

4 Platea i públic del Teatre Fortuny, anys
40. FOTO: AUTOR DESCONEGUT – ARXIU
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5 Àpat al Teatre Fortuny, anys 30. FOTO:

ESTANISLAU PEDROLA ROVIRA ‘SANDALIO’-

FONS FAMÍLIA PEDROLA/CIMIR.
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