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SOCIETAT

L’Orfeó Catat~ commemorar~ ets 25
anys de reobertura del. Fortuny
S’exposaran en una mostra fotografies de les instal.lacions abans, durant i després de les reformes

C.~-’olhm l~a’mm
El Teatre Fortuny compleix 25
anys des de la seva reobetrura,
posterior a la reforma i rehabili-
tació de les seves instaHacions.
Per a commemorar aquest alfl-

versafi, el Consorei del teatre
ha programar un seguit d’actes
orgauitzats de manera paral-lela
a la programació del teatre que
es correspon al darrer trimestre
d’enguany.

Pel que fa a la trascendencia
del Teatre Fortuny, el regidor de
Cultura i Joventut, Joaquim So-
rio, va afirmar ahir, durant la pre-
sentadó dels ac’tes, que aquest
continua sent un referent i ~,un
dels motors otlturals de la ciutat
i delpaís,~ i que, al seu paper, *dia
estar imprescindible per a Rens,~.

A més, el regidor va remarcar
laimportMlcia de les obres de re-
modeladó del teatre realitzades
a la d&ada dels 80. En va desta-
car ~,la bona feina fcta, les quals
han permbs que puguem gaudir
de les seves instaHacions fins
ara, i per molts anys més~~.

El 27 d’octubre a les set de la
tarda es dur~ a terme I’acte ins-

titudonal de commemoració
del 25~ auiversari, el qual donar~
pasa la resta d’actes previstos.
A continnació, l’escenari del te-
atre acollir~ a l’Orfeó Català, qui
interpretara canqons de compo-
sitors classics com Hiindel, Bect-

¯ Sorio es va referir ahir
aLteatre com un dels
<~motors cuLturaLs de La
ciutat i del país>>

hoven o Millet. El cor oferirh un
concert, que afflr~ acompanyat
pel piano de Mereb Sanchis i que,
a més, estafa dirigir per Josep
Vilai Casafias.

Exposidófotogr~fica
El mateix 27 d’octubre s’inaugu-
rara una exposició fotogI~ñca
retrospectiva, que recollir~ imat-
ges de diversos espais del Teatre
Fortuny captades entre els anys
1982 i 1988. La mostra permetra
recordar l’estat en qub es tro-
bava el teatre mesos abans del
seu tancanlent, durant el peno-
de de reformes i fins al dia de la

seva reinaugtuació. L’exposició
s’instal.lar~ al vestibul del mateix
teatre i es mantindra fins a fitlalS
d’any. L’homri d’obertura al pú-
blic sera de d:llluns a dijous de als
a vuit de la tarda i l’entrada sera
grattffta.

¯ També se cetebrar~
una tauLa rodona amb
representants del món
teatral i cuLturaL

Per completar la s~rie d’actes
previstos, se celebrara una taula
rodona, en la qual participaran
diferents represemams desta-
cats del món teatral i cultural de
la ciutat. Es reflexionar~t sobre
l’evolueió del teatre en les dar-
retes d&ades, la situació actual
i les perspectives de futur de les
arts escbniques. Aquesta taufa
rodona es rara a la seu de la Soci-
etat El Círeol, el dia 28 de novem-
bre a les vuit del vespre.

Tancament ireobertura
La darrera actuació que es va fer
alteatre abans del seu tancament

va anar a calrec de l’Escolania
de Montserrat, a finals de l’any
1982. Poc després, es va procedir
al tancament del recinte, ja que
aquest es trobava molt malm~s,
especialment des que les pm-
jeccions cinematografiques van
comen~ar a ser habituals dins
del teatre.

Per6 no va ser fins al 1985 que
es van iniciar les obres de refor-
ma i modemització de les instal-
lacions. Al 1988 es va posar punt
i final a la rehabilitació i el 15 de
novembre del mateix any es van
tornar a obrir les portes del Tea-
tre Fortuny.

Un púbticexigent
El Teatre Fortuny ha acollit du-
mnt aquests 25 anys obres de
teatre, música i dansa d’alt uivelL
El gerent del Consorci del Teatre
Fortuny, Josep Margalef, va res-
saltar ahir l’exig~ncia del públic
de la capital del Balx Camp du-
mnt aquests anys en qnant a les
arts escbuiques i va afirma~ que
,~aquest és un al.licient diari i ens
fa ser molt acurats a l’hora de fer
la programaci&~.
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