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Tres obres de teatre, dos es·
pectacles musicals, un d’òpera, 
un de dansa, un recital i dues 
representacions teatralitzades 
pertanyents al Cicle Grans Mes·
tres. Aquesta és la programació 
per al quart trimestre del Teatre 
Fortuny, que s’inicia el dimarts 4 
d’octubre amb el cinquè espec·
tacle programat dins del Cicle 
Grans Mestres: La Violació de 
Lucrècia, de William Shakes·
peare.El teatre també oferirà 
produccions pertanyents a al·
tres entitats, amb dos concerts 
de l’Associació de Concerts de 
Reus i la Gala de Dansa a bene·
ici de la lluita contra el càncer, 
promoguda per l’Associació 
de Professors de Dansa de les 
Comarques de Tarragona i la 
Fundació Teatre Fortuny en col·
laboració amb el Consorci.

El Florido Pensil versió “ne-
nes”, L’Avar de Molière i La 
Tempesta de Shakespeare serà 
les tres principals obres teatrals 
d’aquesta programació 2016. 

D’altra banda, el teatre se·
gueix apostant per l’òpera i la 
seva estreta integració i col·

laboració amb el Cicle Òpera 
a Catalunya, de l’Associació 
d’Amics de l’Òpera de Sabadell, 
que el dimarts dia 15 de novem·
bre porta al Fortuny Don Gio-
vanni de W.A. Mozart. També es 
podran veure el Ballet Nacional 
Rus, l’Orquestra Camera Mu·
sicae i, després de quinze anys 

separats, Sopa de Cabra tornarà 
a presentar un nou disc Cercles.

La venda d’abonaments pels 
espectacles es portarà a terme 
del 6 de juny ins al dia 14 de 
setembre. La venda de localitats 
d’espectacles d’abonament i la 
venda en general s’iniciaran a 
partir del 19 de setembre.
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Les papereres plenes de bru·
tícia, els bancs bruts i pintats 
i objectes «inadequats» com 
carretons de supermercat o ma·
talassos són alguns dels proble·
mes que denuncien els veïns del 
Passeig de la Boca de la Mina.

Ja fa diversos dies que aquest 
és l’estat que presenta el pas·
seig i les brigades de neteja no 
hi aporten cap solució. Segons 
fonts de la zona, aquests desper·
fectes ocasionen malestar amb 
els veïns, que no poden llançar, 
per exemple, els excrements de 
les seves mascotes que recullen 
cada dia al treure·les a passejar. 
També es denuncia la presència 
d’objectes que poden ser perju·
dicials per a les persones o ani·
mals, com ara plaques de plàstic 
tallants i xafades.

Es queixen que si no s’avisa 
reiteradament a l’Ajuntament 
no es detecten aquestes pro·
blemàtiques i no s’hi actua de 
cap manera. En aquest sentit, 
lamenten la falta d’eiciència 
del consistori pel que fa a neteja 
i sanejament i airmen que al·
tres zones més cèntriques de la 

ciutat estan perfectament ben 
cuidades i netes.

Titllen de «vergonyosa» 
aquesta situació, que voldrien 
que s’arreglés al més aviat pos·
sible.

El Passeig de la Boca de la 
Mina és una zona de Reus força 
concorreguda, un dels espais 

verds de la zona on s’hi aple·
guen nombrosos ciclistes, cor·
redors i vianants per gaudir de 
les vistes i un paisatge acollidor 
que, segons els veïns, ara estaria 
malmès per tota aquesta brutí·
cia. El passeig també és escenari 
d’espai cultura, on es pot veure 
la fon de l’antiga mina.

Maria Lucea

La sala principal del cinema 
Palace es va reservar ahir en ex·
clusiva per a l’estrena del curt·
metratge Timecode, guardonat 
amb La Palma d’Or al festival de 
Cannes. Prop de 200 persones 
es van reunir ahir per a gaudir 
de l’obra cinematogràica amb 
segell de l’Escola de Cinema de 
Reus. Molts dels assistents ve·
nien per acompanyar i donar 
ànims a familiars o coneguts 
participants en el curt, com era 
el cas de Carlos Galbán, que air·
mava: «Sabem que  és un pre·
mi molt important i el tema de 
curtmetratges a Reus  es valora 
molt«. Altres van venir moguts 
per la curiositat. «Hem vist força 
notícies del curt i del premi i això 
és el que ens ha motivat a venir», 
exposava Juan Manuel López.

El director del curtmetratge 
Juajo Giménez, no es va poder 
perdre aquest reconeixement. 
Tot i una setmana i mitja després 
encara té els sentiments a lor de 
pell i exposava com d’extraordi·
nària va ser la ita: «Jo sempre en·
vio els curtmetratges a Cannes, 

però era molt difícil. La probabi·
litat era mínima». En la mateixa 
línia, Giménez destacava que ara 
mateix estan gaudient del premi 
però que «ja es veurà tot el que 
representa».

El director també va voler ex·
plicar l’anècdota en què es va ba·
sar el ilm, completament iccio·
nat. Durant molts anys Giménez 
va treballar en una multinacio·
nal on, en els seus temps lliures, 

feia servir l’ordinador de la feina 
per escriure guions. Un dia, una 
companya hi va tenir accés i els 
va fer servir «de forma deslleial». 
El curtmetratge i el director va 
ser rebuts amb ovacions. 

CINEMA

El curtmetratge ‘Timecode’ es 
presenta per primera vegada a Reus
L’estrena va aplegar prop de 200 persones al Cinema Palace de Reus

OLÍVIA MOLET

El director, Juanjo Giménez, i el productor, Daniel Villanueva, van rebre a tots els assistents.

CEDIDA

Una de les brosses plena fins dalt de la brutícia de la zona.

Veïns del Passeig de la Boca de la 
Mina denuncien el seu mal estat

DENÚNCIA

Afirmen que les brosses estan plenes i hi ha objectes «inadequats»

CEDIDA

El Teatre Fortuny portarà tres obres teatrals.

El Teatre Fortuny acollirà una 
desena de nous espectacles

CULTURA

Destaquen les obres de Shakespeare i el concert de Sopa de Cabra
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La doctora en Filologia Catala·
na, Jordina Gort, ofereix aquest 
dijous, 2 de juny a les set de la 
tarda la conferència La bibli-
oteca d’Eduard Toda: lectures 
i inluències, en el marc de 
l’exposició Eduard Toda i (els) 
Güell, que es pot veure a l’Arxiu 
Municipal ins al mateix dia.

D’entre les múltiples face·
tes vitals i interessos d’Eduard 
Toda i Güell (1855·1941) destaca 
la de bibliòil i home de cultura. 
La conferència de Jordina Gort 
farà un recorregut per algunes 
de les principals obres i autors 
que van marcar la formació i la 
manera d’entendre el món de 
Toda. Les inquietuds de Toda 
van abastar una gran diversitat 
d’àmbits, des de l’egiptologia, a 
les llengües, la història, el patri·
moni o els llibres.

La ciutat de Reus dedica 
aquest any un extens programa 
d’activitats a recordar la igura 
d’Eduard Toda i Güell. L’expo·
sició que es pot veure a l’Arxiu 
Municipal ins aquest dijous  i 

inclou una mostra de la docu·
mentació conservada a l’Arxiu 
referent bàsicament a Josep 
Güell i Mercader i que explica 
les inluències que va tenir en 
el seu nebot, Eduard Toda, amb 
qui va tenir una estreta vincu·
lació.

D’altra banda avui, a dos 
quarts de vuit del vespre l’enti·
tat Carrutxa organitzarà al seu 
local la conferència La vida pri-
vada d’Eduard Toda, a càrrec 
de l’historiador Jaume Massó 
Carballido.

El programa d’activitats, ti·
tulat, Eduard Toda i Güell. Un 
reusenc polièdric aborda la i·
gura polifacètica de qui va ser 
cònsol, home de cultura, egip·
tòleg, bibliòil i viatger des d’en·
focs ben diversos: exposicions, 
conferències, cicles de lectures, 
itineraris teatralitzats i lectu·
res de textos que posaran al 
dia la informació sobre aquest 
interessant personatge que va 
ser contemporani, company 
d’estudis i amic de l’arquitecte 
reusenc Antoni Gaudí i Cornet.

Es presenta la biblioteca, 
lectures i influències 
d’Eduard Toda

CONFERÈNCIES

També es coneixeran més detalls del reusenc


