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pocs», explica Jaume Amenós, membre
d’un altre teatre reusenc, el Bravium, que
ha estat un dels impulsors de la comme-
moració dels 130 anys del Fortuny. Avui
mateix, per celebrar l’aniversari, també ha
estat la societat reusenca la que s’ha mobi-
litzat per reviure la inauguració de l’equi-
pament. Per aquesta nit s’ha organitzat un
acte que recrearà amb tots els detalls tal
com va ser l’estrena del Fortuny, el 16 de
novembre del 1882. S’hi podrà sentir
Faust, de Charles Gounod, la mateixa òpe-
ra que es va programar aleshores; el públic
lluirà les vestimentes pròpies de l’època i a
la llotja s’hi podran veure alguns personat-
ges que van presidir aquella pomposa in-
auguració, com el governador civil o el di-
rector de la sucursal del Banc d’Espanya,
com relaten les cròniques periodístiques
de l’època, del Diario de Reus i Las circuns-
tancias.

Ni mòbils ni rellotges
Fa més de quatre mesos que els membres
del Bravium van fer una crida popular per
aconseguir aplegar 600 espectadors al For-
tuny aquesta nit. Tots, com també els aco-
modadors o els porters, lluiran vestits pro-
pis de l’època, que els organitzadors han
llogat de dues empreses de Barcelona i de
Madrid (Dress Art i Cadena Perpetua). Un
per un se n’han fet prendre les mides i Jau-
me Cases s’ha encarregat de fer els retocs a
les vestimentes. La caracterització ha de ser
absoluta per garantir la màxima fidelitat a
l’ambientació de final del XIX: no es per-
met portar ulleres si no són rodones; no es
poden portar rastes ni tatuatges visibles, ni
mòbils, ni rellotges de polsera; i es recoma-
na que els collarets siguin de perles, tal com
s’indica al llistat de normes que els partici-
pants a l’acte han de seguir, que han pagat
entre 85 i 110 euros per assistir aquesta nit
al Fortuny (el preu inclou l’entrada i el llo-
guer del vestit). El públic accedirà al teatre
per una catifa vermella, se’ls oferirà una
copa de vi al vestíbul i podran escoltar
l’òpera Faust, en versió de concert, inter-
pretada per l’orquestra Camera Musicae,
dirigida per Tomàs Grau, i amb la soprano
Martha Mathéu com a solista.

La nit de gala es preveu amb tota la so-
lemnitat. Els reusencs han volgut que amb
aquest acte es posi de relleu la història d’un
teatre amb què també s’ha ajudat a traçar la
història del teatre català. La trajectòria del
Fortuny no només ha estat llarga sinó
complexa, i durant l’última etapa abans de
la represa democràtica, també va funcio-
nar com a cinema. Al 1988 el teatre es va
reinaugurar amb l’objectiu de retornar-hi
l’esplendor d’aquells primers anys, quan
estava considerat el segon teatre més im-
portant del país, després del Liceu. Ha estat
la creació del Caer (Centre d’Arts Escèni-
ques de Reus) el que ha donat un nou im-
puls al Fortuny, que actualment està ges-
tionat per un consorci integrat per la Ge-
neralitat de Catalunya, la Diputació de
Tarragona i l’Ajuntament de Reus. ❋

Vestits
del XIX
Totes les persones
que aquesta nit
participin en la
gala de celebració
dels 130 anys del
Fortuny lluiran
vestits llargs, fracs
i levites pròpies de
la vestimenta del
segle XIX. Jaume
Casas (a la
imatge), ha fet els
retocs als vestits.

Temps
de crisi
La temporada de
tardor del Fortuny
no s’escapa de les
retallades i s’ha
hagut de bastir
amb un 60%
menys de
pressupost.
Gairebé totes les
companyies
cobraran per
taquilla i no per
catxet.

Les Jornades Narcís Oller de Valls
es dediquen a ‘La febre d’or’

a projecció de la pel·lícula La febre d’or, basada en
la novel·la del mateix nom, inaugurarà aquesta
tarda (20. 00 h) les Jornades Narcís Oller, que
organitza la Societat Narcís Oller de Valls. Durant
el cap de setmana es presentaran diverses
ponències sobre l’obra d’aquest autor, considerat el
patriarca de la novel·la catalana contemporània.
Les conferències aniran a càrrec de Francesc
Cabana, Josep Maria Terricabras, Pere Gabriel
Sirvent i Josep Maria Domingo. A més, demà
dissabte Cossetània Edicions presentarà el nou
volum de la Biblioteca Narcís Oller, que correspon
justament a La febrer d’or. L’editor de l’obra, Roger
Roig, destaca que aquest llibre és plenament actual:
“120 anys després de la seva publicació, trobem
que aquesta obra d’Oller torna a ser vigent, perquè
parla sobre la borsa i sobre els problemes
econòmics i socials a partir d’una crisi.” Per Roig,
és important, també, la nova edició de La febre
d’or,  ara en un sol volum, que aplega la primera i
la segona part de l’obra. La febre d’or es va publicar
en tres volums entre els anys 1890 i 1892. És la
novel·la més extensa i ambiciosa d’Oller, que basa
el seu argument en l’obsessió pel diner, centrada en
la figura del nou ric que genera l’economia
especulativa. A més dels sotracs de la borsa, l’autor
hi retrata la Barcelona de final del XIX.

JORNADES NARCÍS OLLER
Valls, del 16 al 18 de novembre
Lloc: Institut d’Estudis Vallencs

El Magatzem proposa espectacles
relacionats amb les lletres

l teatre El Magatzem de Tarragona engega aquest
novembre un cicle d’activitats relacionades amb les
lletres. Segons el coordinador, Xavier Planas, el
Magatzem de les Lletres, com s’ha batejat, és “una
mostra cicle amb diferents marcs: un de formatiu,
un d’expositiu, i una zona live amb espectacles
multidisciplinaris, amb les lletres de protagonista».
El cicle, que durarà fins al 24 de novembre, va
començar ahir amb un recital el poeta Adam
Manyé i amb la inauguració de l’exposició Orígens,
de Rosario J. Jiménez. Diumenge Ingrid Ventura
oferirà l’espectacle Contes d’aquí i d’allà; el dia 22,
el grup literari Mots.en.cru estrenarà la seves
versions d’alguns contes tradicionals; i el dia 24
Conrad Setó i Josepa Urbano presentaran
l’espectacle musical El Ritme el so i la paraula.

EL MAGATZEM DE LES LLETRES
Tarragona, del 16 al 24 de novembre
Lloc: Teatre El Magatzem
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OUS FERRATS I
ALTRES CONTES
Diversos autors
Premi Tinet: Aquest
llibre que acaba de
publicar Cossetània
Edicions recull l’obra
guanyadora del
quinzè premi Tinet
de narrativa curta
per internet, obra de
Xavier Ballester, i
una selecció dels
altres millors relats
que s’hi van
presentar. El
certamen està inclòs
dins el cartell de
premis dels Ciutat
de Tarragona.

Música i lletres Conrad Setó i Josepa Urbano ARXIU

C
A

T
 s

u
d




