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«És la programació dels aniver-
saris», deia Josep Margalef, ge-
rent del Consorci del Teatre For-
tuny, en la presentació dels es-
pectacles del primer semestre de 
l’any que ve, pressupostats en 
250.000 euros, una cartellera for-
mada per una vintena de mun-
tatges de teatre, dansa i música que 
arranca el pròxim 22 de gener 
amb el Concert d’Aranjuez, amb 
motiu del 75è aniversari de la mort 
de Joaquín Rodrigo.  

Però les celebracions no s’aca-
ben aquí. L’any que ve farà 20 anys 
que Salvador Távora va portar al 
Teatre Fortuny la gran òpera, Car-
men, i el pròxim 19 de febrer la 
companyia iniciarà la seva gira 
per l’Estat espanyol a Reus amb 
l’espectacle que planta a l’esce-
nari el mític cavall blanc. Car-
men, juntament amb Madama 
Butterfly i Otello seran les tres 
òperes que programa el Fortuny 
per l’any vinent.  

Qui també bufa les espelmes 
és Ara Malikian, un virtuós violi-
nista que fa 15 anys que trenca els 
convencionalismes de la música 
clàssica saltant i ballant, sense 
complexos, mentre toca. I arri-
ba a Reus el 19 d’abril.  

Un altre tarannà és el que té 
l’Orquestra Camera Musicae que 
celebra el seu 10è aniversari i el 

pròxim 4 de març 
comptarà amb el 
Cor Jove de l’Or-
feó Català i el ba-
ríton tarragoní, 
Àngel Òdena.  

Pel que fa al te-
atre, aterra Els ve-
ïns de dalt, una co-
mèdia, amb Pere Ar-
quillué, Àgata Roca, 
Nora Navas i Jordi 
Rico, que ha supo-
sat el salt de Cesc 
Gay com a director 
de cinema al teatre. 
L’obra, que han vist 
més de 26.000 espec-
tadors a Barcelona, 
pujarà a l’escenari del 
Fortuny els dies 8 i 9 
de març.  

Una producció que també ha 
tingut una gran acceptació a la 
sala barcelonina Villaroel és la 
basada en el guió de Woddy Allen, 
Marits i mullers, amb un reparti-
ment «d’actors fantàstics», va 
destacar Margalef, entre els quals 
hi ha Joan Carreras, Mònica Gla-
enzel, Mar Ulldemolins o Lluís 
Villanueva, entre d’altres. 

Pels amants de la dansa, Foot-
ball, és l’espectacle per veure en 
joc els ballarins de Gelabert Az-
zopardi, els quals ballen com si 
juguessin a futbol. Ho faran el 29 
de març. O en el marc de l’apos-
ta pels més petits de casa, Viatge 
al centre de la terra, és la versió 
de la novel·la de Jules Verne on 
les coreografies de dansa clàssi-
ca, contemporània o break-dance 
s’uneixen en aquest muntatge 
destinat a nens a partir de 6 anys.  

Els abonaments es podran ad-
quirir el mes que ve i les entra-
des generals, després de Reis. 
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L’òpera ‘Carmen’, la 
comèdia d’èxit ‘Els 
veïns de dalt’ o la dansa 
‘Foot-ball’ són part de 
la vintena d’espectacles 
per al 2016    

El muntatge de dansa ‘Foot-ball’ de Gelabert Azzopardi es podrà veure el pròxim 29 de març. FOTO: CEDIDA

El cicle Grans Mestres agafa volada i 

incrementa el nombre d’espectacles 

■ L’any Shakespeare arriba al 
teatre Fortuny i el cicle Grans 
Mestres, dirigit pel dramaturg 
reusenc, Francesc Cerro, en fa-
rà bandera.  

L’any que ve la iniciativa te-
atral pren força i creix. Passa 
dels cinc espectacles als set i el 
primer dimarts de cada mes el 
Fortuny, per 15 euros, portarà 
a escena petits muntatges amb 
grans noms del teatre català. 
El primer d’ells serà el drama 
shakespearià,  Retrat de Ri-
card III, interpretat per Àngels 
Gonyalons i Lluís Marco el prò-
xim 2 de febrer. El gerent del 
Consorci del Teatre Fortuny 
va afirmar «que no té paraules» 

per descriure les produccions 
d’aquest cicle i l’alcalde, Carles 
Pellicer, va augurar que tenia 
«moltes possibilitats de futur». 
I no és per menys. Entre els ac-
tors de les obres destaca Mer-
cè Sampietro o Joan Carreras que 
serà la columna vertebral de 
l’espectacle ...De David Hare, 
el qual apropa a l’espectador a 
la figura del dramaturg anglès, 
el dia 1 de març.  

Fins i tot, dues de les veus 
més destacades del doblatge 
seran presents al cicle Grans 
Mestres. Pepe Mediavilla, la 
veu de Morgan Freeman i Ca-
milo García que escoltem quan 
parla Anthony Hopkins, en-

carnaran l’adaptació de The 
last Henry V, també de Willi-
am Shakespeare, una reflexió 
sobre la legitimitat de la guer-
ra i la justícia. 

De cara el pròxim 3 de maig, 
Lluís Soler, Gerard Quintana, 
Mercè Pons i Santi Ricart se-
ran els protagonistes d’Esti-
mats maleïts, un muntatge ba-
sat en les lectures de prosa i po-
esia dels darrers dos segles sobre 
temes universals com l’amor, 
la mort, la justícia, la guerra, el 
poder o la solitud.  

Enric Majó serà qui acabarà 
el cicle el 7 de juny amb Rovert 
Graves/El país que he escollit 
un dels projectes més íntims. 

Lluís Marco interpretarà ‘Retrat 

de Ricard III’ amb Gonyalons. 
Mercè Sampietro actuarà al cicle Grans Mestres     

Enric Majó serà al 
Fortuny el 7 de juny.  

Gerard Quintana és un 
actor més del cicle. 

L’òpera ‘Carmen’ torna al Teatre Fortuny 20 anys després. FOTO: CEDIDA  

El Fortuny aposta per noms de pes


