
Divendres 2 d’octubre a les 21h
Dissabte 3 d’octubre a les 21h

OsonActua-Teatre (estrena)

Teatre eSseLa
presenta

el millor dels mons 
de Quim monzó

Direcció: Pep Tines i Cacu Prat.
Interpretació: Marta Parramon, Arnau Tordera, Albert 

Garçon, Diana Gadish i Joan Roure.
Banda sonora: Arnau Tordera.

Preu: 12  anticipada; 14  a taquilla des d’una hora abans

Divendres, 25 de setembre de 2009

CULTURA Comença la temporada teatral36 NOU9EL
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Ramon Prat, regidor de Cultura de Ripoll, assegut a les noves butaques del Teatre Comtal 

L’Espardenya 
Teatre presenta 
un Txèkhov a 
l’Auditori de 
Calldetenes

Calldetenes

J.V.

Tres germanes, un clàssic 
d’Anton Txèkhov que posa 
en escena el grup local 
L’Espardenya Teatre, serà 
la primera obra teatral 
d’aquesta temporada a l’Au-
ditori-Teatre de Calldetenes. 
L’obra es representarà aquest 
diumenge a les 7 de la tarda, 
coincidint amb la festa major 
(vegeu més informació a la 
pàgina 60), i se’n farà una 
segona sessió, el dissabte 3 
d’octubre a 2/4 de 10 de la 
nit. Dirigida per Jaume Par-
ramon, té com a protagonis-
tes M. Àngels Escalé, Mercè 
Casany i Montse Font.

Prèviament, aquest diven-
dres, l’Auditori haurà acollit 
un concert de Big Mama. La 
cantant hi presentarà el seu 
últim espectacle, Bibliobús 
de blues, un viatge per la his-
tòria del jazz i el blues, amb 
el patrocini del Bibliobús de 
la Xarxa de Biblioteques. La 
programació d’aquest trimes-
tre inclou tres propostes des-
tacades: Còmica vida, amb 
Pep Cruz (14 de novembre), 
Las gallegas, una proposta 
de clown de Lola Gonzàlez i 
Coral Ros (28 de novembre) 
i Una comèdia espanyola, 
dirigida per Sílvia Munt (8 
de novembre), amb Ramon 
Madaula i Mònica Randall en 
el repartiment.

Aquest dissabte hi actuen Josep M. Farràs i Ignasi Terraza Trio

La Jazz Cava prepara per a aquesta 
temporada un centenar d’activitats

Vic

J.V.

Un centenar d’activitats 
configuren la programació 
de la Vic Bang Jazz Cava 
per aquesta temporada, que 
comença dissabte amb l’ac-
tuació del trompetista Josep 
M. Farràs, amb el trio del pia-
nista Ignasi Terraza. La pro-
gramació estable de l’entitat 
inclourà 40 concerts, majori-
tàriament la nit de dissabte. 
A aquests s’hi afegiran les 
plataformes per a joves grups 
i músics: l’Escenari Obert i 
Mas a la Cava, aquesta últi-
ma per a les formacions que 
assagen al Mas de Bigues, a 
més d’una jam session men-
sual. La novetat de la tempo-
rada, però, és la consolidació 

de dues noves propostes que 
van néixer l’any passat: el 
cicle X a la Cava i les exposi-
cions de L’Ull Cluc, a l’espai 
del bar. 

“La Cava serà més oberta, 
en sentit musical”, explica 
Jordi Casadesús, vicepresi-
dent de l’entitat. El cicle X 
és un dels signes d’aquesta 
obertura, que busca també 
d’atreure nous públics al 
local. Diversitat d’estils i 
grups “que no hagin actuat 
per aquí” són la base d’aquest 
cicle, segons el seu responsa-
ble, el jove músic i crític Pau 
Cristòful. X a la Cava comen-
çarà el dia 8 d’octubre amb el 
folk-blues experimental dels 
nord-americans Castanets i, 
al cap de dos dies, amb Tele-
kinesis (Michael B. Lerner) 

amb la banda The Rosebuds. 
El cicle sortirà de la Jazz 
Cava el dia 9 d’octubre per 
oferir, a l’Auditori-Teatre de 
Calldetenes, un concert dels 
escandinaus Atomic Trio. 
Pel que fa a L’Ull Cluc, que 
l’any passat ja va programar 
sis exposicions, tornarà a 
oferir el bar de la Cava per 
a exposicions pictòriques o 
fotogràfiques de creadors 
joves, “sense llistes d’espera 
ni gaires complexos estètics”, 
segons el seu responsable, 
Ernest Crusats. 

El primer concert, dissab-
te a les 11 de la nit, forma 
part del Cicle Ressons Jazz, 
promogut amb el suport del 
Departament de Cultura i 
l’Associació de Músics de 
Jazz de Catalunya.

També s’invertirà en un equip de so i llum i s’ha tornat a habilitar l’amfiteatre amb 45 localitats

Després de 20 anys, el Comtal de 
Ripoll estrena 370 butaques noves
Ripoll

Ruth Espuny

El teatre i sala de cinema 
Comtal de Ripoll va obrir 
les portes, el cap de setmana 
passat, amb la cara ben neta. 
Després de gairebé 20 anys 
sense fer-hi cap remodelació 
important, s’hi han canviat 
les butaques que hi havia, 
molt deteriorades i poc 
còmodes, per 375 de noves 
i posades al dia. També s’ha 
habilitat de nou l’amfitea-
tre, que feia anys que estava 
tancat, on hi ha 45 localitats, 
i s’invertirà en un equip nou 
de so i llum. La darrera actu-
ació serà arreglar la façana 
principal de l’entrada a l’edi-
fici.

Segons el regidor de Cul-
tura, Ramon Prat, “hi hem 
guanyat en amplitud i como-
ditat”, a part d’ampliar l’afo-
rament amb l’ajuda de l’amfi-
teatre, tancat fins ara per un 
problema de sortides d’emer-
gència. A tot plegat s’hi ha de 
sumar que la segona setmana 
d’octubre, el teatre comptarà 
ja amb un equip nou de so i 
llum. La inversió total puja 
a 100.000 euros, finançats 
pel Pla de barris del nucli 
antic i el Departament de 
Cultura en un 50%, i l’altra 
meitat a càrrec de l’Ajunta-
ment. Aquest va comprar el 
Comtal l’any 1990, i l’any 
següent s’hi van fer obres. 

Des d’aleshores no s’hi havia 
fet cap inversió semblant a la 
d’aquest estiu. Prat reconei-
xia, però, que el nombre d’es-
pectadors de cine “és fluix”, 
entorn les 300 persones al 
cap de setmana “segons les 
pel·lícules”. El regidor, però, 
lamenta que el Comtal pro-
jecta pel·lícules “només una 
setmana més tard que a Vic”, 
i la gent encara té tendència 
a anar a la capital d’Osona. 
“El cine i el Comtal som tots, 
i si el volem salvar hi hem de 
ser”, diu.

Ripoll

‘Els nois d’història’, el 2 d’octubre
Les millores del Comtal coincideixen amb l’estrena de la 
temporada teatral. Començarà el divendres 2 d’octubre a 
les 10 de la nit amb l’obra Els nois d’història, d’Alan Ben-
nett, dirigida i protagonitzada per Josep Maria Pou. La 
pròxima cita serà el 25 d’octubre al matí amb un espectacle 
infantil a càrrec del mim Marcel Gros, amb Inventari. La 
temporada s’allargarà fins al desembre, i entre altres coses 
s’hi podrà veure l’obra Llenamú, de la companyia osonenca 
CorCia Teatre; l’espectacle musical de titelles Via Làctia, 
a càrrec d’El Cau de l’Unicorn, o l’obra Prendre partit, de 
l’Agrupació Teatral Marià Font. A part del teatre, també hi 
haurà el cicle de cinema infantil en català i exposicions.


