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El cicle «Grans Mestres» portarà tres
obres a Tarragona, Girona, Lleida i
Palma
És fruit d'un acord entre el Teatre Fortuny i la Fundació "La Caixa"

Foto de família de la presentació de l'acord | Ajuntament de Reus

El Cicle Grans Mestres surt del municipi de Reus i s'estén pel territori, gràcies a un acord de
col·laboració amb la Fundació "La Caixa". Així, tres de les seves peces teatrals es
representaran als centres CaixaForum de Tarragona, Girona, Lleida i Palma de Mallorca,
des d'aquest mes d'octubre fins al juny del 2022.
Sota el format de teatralització recitada, l'actriu o l'actor interpretarà un text elaborat
expressament per a l'ocasió, amb el suport d'una il·luminació i una escenografia minimalista, així
com de música en directe i projeccions audiovisuals. Les propostes que formaran part
d'aquesta iniciativa conjunta són: Hamlet Solo de William Shakespeare, la tragèdia grega Electra, i
la versió de saló de Don Quijote de la Mancha.
Durant la roda de premsa de presentació del conveni que ha tingut lloc sobre l'escenari del
Fortuny aquest dilluns 4 d'octubre, el director artístic del cicle, Francesc Cerro, s'ha mostrat
orgullós del "pas endavant" i ha fet un repàs de tots aquests anys de projecte, sorgit el 2014.
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L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, i la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí
Llauradó (representants de les dues institucions que formen el Consorci del Teatre Fortuny) han
celebrat l'acord de col·laboració, ja que permet que més persones i més municipis puguin gaudir
d'una programació "de primeríssim nivell".
Per part seva, la directora del Departament d'activitats de Cultura i Ciència de la Fundació
"la Caixa", Anna Font, ha assegurat que se sumen "a un projecte consolidat de cultura de
qualitat" i que això "afegeix valor" a la seva programació.

https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/42861/cicle-grans-mestres-portara-tres-obres-tarragona-girona-lleida-palma
Pagina 2 de 2

