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Aquesta setmana estrena ‘Coral romput’, de Vicent Andrés Estellés, al Teatre Lliure

Doble premi de la Crítica per a 
l’actor osonenc Joan Anguera
Vic

Jordi Vilarrodà

Joan Anguera viu un moment 
dolç en la seva ja llarga car-
rera teatral. L’actor osonenc 
ha rebut aquesta setmana 
un dels Premis de la Crítica 
de Barcelona, a la millor 
interpretació masculina, 
per dos dels muntatges en 
què va participar l’any 2006: 
Primera història d’Esther, de 
Salvador Espriu, i Somriure 
d’elefant, de Pau Miró. Els 
Premis de la Crítica, que han 
arribat a la 14a edició, es van 
entregar dilluns passat al 
teatre Romea de Barcelona. 
La concessió del premi ha 
coincidit la setmana en què 
Joan Anguera ha estrenat a 
Barcelona Coral romput, un 
muntatge de Joan Ollé sobre 
el text homònim del poeta 
Vicent Andrés Estellés.

Aquesta és la tercera vega-
da que Joan Anguera rep un 
dels Premis de la Crítica. Els 
anteriors van ser els de la 
temporada 1994-1995 per Un 
cas curiós, de Carlo Goldoni, 
i la temporada 1999-2000 
per Olors, de Josep M. Benet 
i Jornet. Això fa que l’actor 
osonenc s’hagi considerat 
sempre “ben tractat” per la 
crítica, “cosa que em sorprèn 
i m’afalaga”. Especialment 
en el cas de Primera història 
d’Esther, on la crítica es va 
mostrar dura amb el plan-
tejament que Oriol Broggi 
va fer del text de Salvador 
Espriu, però va destacar el 
seu extraordinari paper. Joan 
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Joan Anguera, assegut, en una escena de ‘Coral romput’

Un concert del 
Trio Rem obre 
la Mostra d’Arts 
Escèniques de 
Calldetenes

Calldetenes

J.V.

La música tradicional del 
Trio Rem, una formació jove 
integrada per Marc del Pino 
(acordió), Ramon Elias (vio-
lí) i Elias Porter (viola), obri-
rà aquest diumenge la prime-
ra Mostra d’Arts Escèniques 
de Calldetenes. Amb aquest 
nom, es presenta la progra-
mació estable del nou Audi-
tori-Teatre, que s’allarga fins 
al mes de març amb quatre 
espectacles programats. L’ac-
tuació del Trio Rem, amb un 
repertori que inclou melo-
dies de Catalunya, Irlanda, 
Grècia o Itàlia, tindrà lloc a 
partir de les cinc de la tarda 
en el nou equipament cultu-
ral del municipi.

La Mostra d’Arts Escèni-
ques continuarà el dia 17 de 
febrer amb Intimitat, l’obra 
de Hanif Kureishi que pro-
tagonitzen Joel Joan, Clara 
Segura i Josep Julien, sota 
la direcció de Javier Daulte. 
El dia 2 de març, actuarà el 
Quartet de Corda (Hèctor 
Rodrigo, Arcadi Prat, Roger 
Pujol i Jordi Ricart), que sota 
la forma clàssica –dos vio-
lins, viola i violoncel– inter-
preta versions de grups de 
rock com REM, Nirvana o 
Evanescence. El dia 16 de 
març tornarà la música a 
l’Auditori-Teatre amb la pre-
sentació de Liffey, el primer 
disc de la cantautora oso-
nenca Joana Serrat, produït 
pel segell osonenc Laura R. 
Perkins. 

Inauguren l’exposició 
de cartells del concurs 
d’EL 9 NOU, a Vic

Vic Des d’aquest dimecres 
i fins al dia 9 de febrer, es 
pot veure l’exposició dels 
millors treballs presen-
tats a la darrera edició del 
concurs de cartells d’EL 9 
NOU. En l’acte, també es va 
entregar el premi de 1.000 
euros a l’obra guanyadora, 
Nadal al cor. El premi va 
ser recollit per Jordi Ban-
cells (a la foto), coautor del 
treball juntament amb Pep 
Borràs, de mans de Jordi 
Molet, director general 
d’EL 9 NOU. A l’acte també 
hi va assistir Josep Rafús, 
regidor de Règim Intern de 
l’Ajuntament de Vic. L’ex-
posició està ubicada al ves-
tíbul de la seu d’EL 9 NOU, 
a la plaça de la Catedral.
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Reportatge sobre 
Linguamundi,  
de Josep Romeu, 
a ‘Presència’
Vic La revista Presència 
publica en l’edició d’aquest 
cap de setmana un reportat-
ge sobre Linguamundi, una 
gran base de dades sobre 
totes les llengües del món 
que ha recollit l’osonenc 
Josep Romeu. Després de sis 
anys de feina, Romeu dóna 
a conèixer el resultat de la 
seva investigació a través del 
web www.linguamundi.cat. 
Aquí s’hi pot trobar informa-
ció sobre les més de sis mil 
llengües i deu mil dialectes 
que hi ha al món (incloses 
les mortes). És la primera 
vegada que es fa en català un 
treball d’aquestes caracterís-
tiques, que està obert a com-
pletar-se amb les aportacions 
dels internautes. 

Anguera hi interpretava el 
personatge principal, l’Altís-
sim. Format a l’Escola d’Art 
Dramàtic Adrià Gual, “on 
Espriu era un déu”, se sabia 
el paper “gairebé de memò-
ria, abans de començar”, i el 
va enfrontar “amb ganes de 
fer-lo i el gust de poder-hi 
donar la meva visió”.

Considerat com un actor 
que dóna solidesa a qualse-
vol paper que li encomanin, 
Joan Ollé va reservar a Joan 
Anguera un lloc destacat en 
el repartiment de Coral rom-
put, un muntatge presentat 
per primera vegada a Salt, 
el passat mes de desembre, 
dins del festival Temporada 
Alta, i que aquesta setmana 
s’ha estrenat al Teatre Lliu-
re, on només hi serà fins 
diumenge. No és un repte 
fàcil: mil cinc-cents versos 
alexandrins, extraordinària-
ment bells però “tristíssims”, 
que Estellés va escriure en 
un moment difícil. “Parla-
va a partir de la mort d’un 
filla, en l’ambient de post-
guerra dels anys cinquanta, 
escrivint en català i des de 
València... ho tenia tot en 
contra”, remarca Joan Angue-
ra. Potser per això hi traspua 
també “el somni de voler 
escapar d’aquesta realitat”. 
Joan Ollé “ha trobat l’essèn-
cia per posar-ho tot dalt de 
l’escenari”, diu Anguera, que 
forma part d’un repartiment 
d’autèntic luxe, compartint 
escenari amb Montserrat 
Carulla, Eduard Farel·lo i 
Pere Arquillué. 

Vic

J.V.

Ovidi Montllor va gra-
var en disc Coral romput 
l’any 1979, amb música 
de Toti Soler. L’esperit 
del cantant, que va morir 
l’any 1993, sobrevola tota 
l’obra, i de fet és amb la 

seva veu que comença i 
que s’acaba. Va ser a casa 
de Joan Anguera, “una nit 
molt divertida” de fa uns 
anys, quan el director Joan 
Ollé va conèixer Ovidi 
Montllor. Al morir aquest, 
Ollé ja va dir que volia 
muntar Coral romput “i 
que jo hi fos”. 

L’esperit de l’Ovidi


