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Teatre, música i dansa tornaran 
a coincidir a dalt de l’escenari el 
darrer trimestre de l’any. El Te-
atre Fortuny va presentar ahir la 
programació de tardor i ho va fer 
anunciant espectacles de refe-
rència a escala nacional i estatal. 
El teatre acollirà un total de quin-
ze funcions. 

Olivia y Eugenio, d’Herbert 
Morote, és l’obra més destacada 
de la nova temporada. Per pri-
mera vegada, dos actors amb sín-
drome de Down s’involucren en 
un muntatge teatral de primer 
nivell. L’obra està dirigida per Jo-
sé Carlos Plaza, tres vegades gua-
nyador del Premi Nacional de Te-
atre, i té com a protagonistes una 
mare i un fill amb síndrome de 
Down. L’actriu és Concha Velas-
co, que torna a l’escenari després 
de superar un càncer, per donar 
vida a una mare coratge que s’en-
fronta a la vellesa i a la malaltia. 
Olivia y Eugenio arriba per pri-
mera vegada a Catalunya, el 9 
d’octubre.  

El consorci del Teatre Fortuny, 
de la mà de Josep Margalef, tam-
bé aposta per altres obres tea-
trals com Pels Pèls, dirigida per 
Abel Folk, una combinació de co-
mèdia, thriller i reality show en 
què el públic podrà participar en 
la resolució d’un crim, o Sócra-
tes. Juicio y muerte de un ciudada-
no, dirigida per Mario Gas i pro-
tagonitzada per un incommen-
surable Josep Maria Pou. Per als 
més petits, Raspall oferirà una 
funció a base de joc, il·lusió i ob-
jectes que enlluernaran també 
els adults.    

Estrenes 
Per primera vegada, el Russian 
National Ballet, la companyia del 
mític Sergei Radchenko, arriba 
a l’escenari català amb un pro-
grama en què es recullen els mo-
ments més brillants dels grans 
ballets del compositor rus Tchai-
kovsky. Romeu i Julieta, la histò-
ria d’amor per excel·lència de Wi-
lliam Shakespeare, omplirà d’emo-
cions el Teatre Fortuny. 

L’altre estrena vindrà de la mà 
de Rússia Multicolor. El mestrat-
ge extraordinari del cant difònic 
i les danses folklòriques de Si-
bèria s’oferirà per primer cop a 
Catalunya. L’objectiu de la com-
panyia és donar a conèixer a la 

capital del Baix Camp la diver-
sitat de la cultura russa i enfor-
tir les relacions amb el territori 
català. 

Venda d’entrades 
Les entrades es posaran a la ven-
da el 23 de juliol per als especta-
cles Pels Pèls, Rússia Multicolor, 

Penèlope, Raspall, Fer riure és un 
art, Els Pets 3.0, Torna Robin Hood 
i El concert de Cap d’Any. 

Pel que fa a la resta dels espec-
tacles, les entrades es podran 
aconseguir a partir del 22 de se-
tembre a la taquilla del teatre o bé 
a través de la seva pàgina web: 
www.teatrefortuny.cat
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‘Olivia y Eugenio’, plat fort de la 
temporada de tardor del Fortuny
Concha Velasco, 
Héctor Alterio, Josep 
Maria Pou i Pepa 
Plana, entre les 
propostes que es 
van presentar ahir

Concha Velasco (Olivia) interpreta la mare de Rodrigo Raimondi/Hugo Aritmendiz (Eugenio).  FOTO: MADRIDPRESS

Pepa Plana portarà la seva particular ‘Penèlope’ al Fortuny, el 13 
d’octubre. FOTO: PEPA PLANA

Josep Maria Pou, en una escena de ‘Sócrates. Juicio y muerte de un 
ciudadano’. FOTO: FESTIVAL DE  MÉRIDA

P R O G RA M AC I Ó  

Setembre 
■ Teatre. ‘Pels Pèls’, de Paul 
Pörtner. Dimarts 22 ( 21 h). 
 
Octubre 
■ Dansa. ‘Rússia Multicolor’. 
Dissabte 3 (21 h). 
■ Teatre. ‘Olivia y Eugenio’, 
d’Herbert Morote. Divendres 
9 (21 h). 
■ Circ. ‘Penèlope’, compa-
nyia Pepa Plana. Dimarts 13 
(21 h). 
■ Teatre. ‘Sócrates. Juicio i 
muerte de un ciudadano’, de 
Mario Gas i Alberto Iglesias. 
Dimarts 20 (21 h). 
■ Música. ‘Mahler i els Kin-
dertotenlieder Orquestra 
Camera Musicae’. Dimarts 27 
(21 h). 
 
Novembre 
■ Òpera. ‘Les noces de Fíga-
ro’, de Mozart. Dimarts 3 
(21 h). 
■ Teatre. ‘Raspall’, de Pere 
Calders. Dissabte 7 ( 11.30 h). 
■ Teatre. ‘Fer riure és un art’, 
de Joan Pera. Dimarts 10 
(21 h). 
■ Recital. ‘Els Pets 3.0’. Di-
vendres 13 ( 21 h). 
■ Dansa. ‘Russian National 
Ballet’. Divendres 20 (21 h). 
■ Teatre. ‘En el estanque do-
rado’, d’Ernest Thompson. 
Dimarts 24 (21 h). 
 
Desembre 
■ Teatre. ‘Torna Robin 
Hood’. Dissabte 12  (11.30 h). 
■ Musica. ‘Flor de nit. El ca-
baret’. Dimarts 15 (21 h). 
■ Musica. ‘Gran concert 
d’any nou’. Dilluns  dia 28 
(21 h).

El CNL 
promou el 
català entre 
els comerços

LLENGUA

■ El Centre de Normalització 
Lingüística de l’Àrea de Reus 
Miquel Ventura (CNL) ha vi-
sitat 44 establiments de la ciu-
tat per fomentar l’ús del ca-
talà en l’àmbit comercial. Les 
visites són fruit d’un acord 
amb l’entitat Excèntrics, for-
mada pels botiguers del car-
rer de Sant Llorenç, part del Ca-
mí de Riudoms, l’avinguda del 
President Companys i el car-
rer de Sant Pancraç. També 
s’han visitat botigues d’aques-
ta zona no adherides a l’enti-
tat. 

En aquestes visites, s’ha 
presentat la campanya ‘Ca-
talà i comerç. Ja estàs al dia?’, 
per informar els comerciants 
de les disposicions del Codi 
de consum de Catalunya que 
els afecten i dels serveis que els 
ofereix el CNL de l’Àrea de 
Reus per posar-se al dia, si és 
el cas. Concretament, el CNL 
ofereix a comerços i empre-
ses formació en català per al seu 
personal, un servei de correc-
ció de textos breus, assessora-
ment sobre legislació lingüís-
tica, guiatge en l’ús de recur-
sos lingüístics en línia, etc. 

A més, dels comerços visi-
tats, una dotzena han iniciat 
els tràmits per formar part de 
la xarxa de més 300 establi-
ments col·laboradors del pro-
grama ‘Voluntariat per la llen-
gua’, que garanteixen l’aten-
ció en català a la clientela que 
se’ls adreça en aquesta llen-
gua. 

 
CENTRE DE LECTURA 

La bandera del PSUC 
de Reus de l’any 1937 
es podrà veure al 
Centre de Lectura 
■ El dimarts 21 de juliol l’ar-
xiver Marià Hispano visita-
rà el Centre de Lectura per 
presentar la  bandera del  
PSUC de l’any 1937 i la do-
cumentació retornada com-
plementària que exposarà 
l’estat actual del retorn dels 
‘papers de Salamanca’. La 
trobada tindrà lloc a la sala 
d’actes a partir de les 19.30 
hores. També hi assistirà 
l’historiador i expresident 
del Consell Cultural del Cen-
tre de Lectura, Quim Beso-
ra, que intervindrà amb un 
col·loqui sobre ‘L’organitza-
ció del PSUC a Reus en el mo-
ment de la seva fundació’ i, 
per la seva banda, Enric Aigua-
dé, amb ‘La visió entre la gent 
de l’Assemblea de Catalunya 
del PSUC de la Guerra Civil’. 
L’acte l’organitza la secció 
de Geografia i Història del 
Centre de Lectura.


