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NOU9 CULTURA EL 37

La regidora de Cultura es mostra sorpresa “perquè Osona també ho som nosaltres”

Torelló no veu clar que Vic vulgui 
batejar la nova Atlàntida com a 
Centre d’Arts Escèniques d’Osona
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Eli Corrius, David Poudevida, Núria Güell, Pep Tines i Dani Pérez, davant del Cirvianum amb els cartells de la programació

Torelló

Jordi Vilarrodà

Torelló qüestiona que L’At-
làntida, el nou complex 
cultural de Vic que s’inaugu-
rarà d’aquí a poc més de tres 
mesos, es vulgui denominar 
com a Centre d’Arts Escèni-
ques d’Osona. La regidora 
de Cultura de Torelló, Núria 
Güell, i el programador del 
Teatre Cirvianum, Pep Tines, 
van mostrar la seva sorpresa 
per l’ús del nom de la comar-
ca sense cap comunicació 
amb els altres teatres. “Ens 
ha sobtat molt aquest nom 
que de tant en tant surt, 
perquè Osona també ho som 
nosaltres”, va dir la regidora 
dimarts, durant la presen-
tació de la programació del 
Cirvianum per al primer tri-
mestre del 2010. 

L’Ajuntament de Vic ja ha 
utilitzat el cognom de Centre 
d’Arts Escèniques d’Osona 
en algunes ocasions de forma 
oficial, com en la convoca-
tòria del concurs públic per 
adjudicar la gestió de L’At-
làntida. “És de Vic i també és 
d’Osona, però no serà l’únic... 
parlem-ne”, afirma Pep 
Tines. El tècnic torellonenc 
demana per al Cirvianum la 
mateixa consideració: “Som 

Una nova web 
on es vendran 
les entrades

Torelló El Teatre Cirvia-
num estrena una pàgina 
web pròpia (<www.teatre-
cirvianum.cat>), que s’ha 
posat en marxa aquesta 
setmana, dissenyada per 
Dani Pérez. Amb un con-
tingut “més dinàmic”, la 
web inclou informació 
sobre la programació, les 
produccions del Cirvia-
num, història, caracterís-
tiques tècniques i el regla-
ment d’ús. Més endavant, 
també s’hi podran adquirir 
les entrades. 

Bon Preu renova 
el compromís 
amb la música

Torelló Amb aquesta tem-
porada, ja són nou les que 
el Cirvianum ha comptat 
amb el suport de Bon 
Preu-Esclat. David Poude-
vida, en nom de l’empresa, 
va refermar dimarts el seu 
compromís amb el Cicle 
de Música, “que en aquest 
temps ha anat augmentant 
el seu nivell d’exigència”. 
A més dels tres concerts 
anunciats, per l’abril es 
tancarà el cicle amb el 
Cor de Cambra de l’Orfeó 
Català.

‘Musiquetes’ per 
als més petits, 
aquest diumenge

Torelló Diumenge a les 6 
de la tarda, el Cirvianum 
acull la primera proposta 
de la programació familiar.  
Membres de La Carrau i 
Xerramequ Tiquismiquis 
(Núria Lozano, Marc 
Serrats i Marc Grau) ver-
sionen una vintena de 
cançons infantils dels Paï-
sos Catalans a l’espectacle 
Fem sonar musiquetes, que 
a més de recuperar aquest 
patrimoni, s’ha gravat un  
CD per a la Bressola, l’es-
cola de la Catalunya Nord. 

Espaldamaceta i 
Maria Rodés, en   
el primer concert

Torelló Les trobades de 
dos cantautors que el Cir-
vianum ja va acollir la tem-
porada passada –el cicle 
Sobretaula, de la discogrà-
fica Bankrobber– conti-
nuen ara organitzades des 
del mateix Patronat del 
Cirvianum amb el suport 
del col·lectiu torellonenc 
L’Eclèctic. Divendres a les 
9 del vespre hi seran Espal-
damaceta i Maria Rodés, 
en una actuació on públic 
i artistes compartiran l’es-
cenari.

d’Osona i som un centre 
d’arts escèniques”, entenent 
per això un espai que no 
només programa espectacles 
sinó que s’ocupa “de com 
donar suport a les propostes 
i als actors”. Pep Tines també 
demana coordinació a l’hora 
de fer les programacions 
entre els teatres de la comar-
ca, per no duplicar l’oferta. 

“En recursos econòmics 
públics, estem sota mínims, i 
els hauríem de rendibilitzar 
al màxim”. 

L’Ajuntament de Vic ha 
confirmat que l’afegit de 
Centre d’Arts Escèniques 
d’Osona formarà part de la 
denominació de L’Atlàntida. 
Segons Xavier Solà, regidor 
de Cultura, s’utilitzarà “amb 

voluntat inclusiva” i sense 
voler excloure que altres 
poblacions utilitzin també el 
nom de la comarca. “Hi pot 
haver altres equipaments 
que tinguin aquesta vocació 
i ho manifestin”, afirma. Des 
del primer moment, Vic ha 
manifestat que L’Atlàntida 
neix amb vocació “comarcal i 
de més enllà de la comarca”. 

Les Corals de l’Eix, Marc Parrot i Lluís Soler passaran pel Cirvianum        
Un ‘Don Juan’ singular i els textos de Lluís Solà, sorpreses del trimestre

Qualitat en temps d’estalvi

Torelló

J.V.

La crisi pot obligar a sacrifi-
car els espectacles cars i fer-
ne d’altres que no siguin “tan 
comercials”, però sense que 
això vagi en detriment de la 
qualitat. “Que Torelló conti-
nuï essent un centre d’aten-
ció de les arts escèniques” és 
l’objectiu que proposa Pep 
Tines amb la programació 
del Teatre Cirvianum per al 
primer trimestre del 2010.

Una trobada musical entre 
la cantant d’Oníric, Maria 
Rodés, i el cantautor tarrago-
ní Espaldamaceta, alter ego 
de José Juan González, obrirà 
aquest divendres una oferta 
en què la música té un lloc 
especial. El Cicle de Música 

que patrocina Bon Preu-
Esclat arriba a la novena 
edició amb tres propostes: el 
Carmina Burana de Carl Orff 
interpretat per les Corals de 
l’Eix (23 de gener), l’especta-
cle 50 anys de la Nova Cançó, 
oficiat per Marc Parrot que 
triomfa als escenaris des de 
la seva presentació al darrer 
Mercat de Música Viva (27 
de febrer), i el Concert medi-
terrani de la Cobla Simfònica 
de Catalunya (27 de març). 

A mig camí entre el teatre i 
la música, s’ubica la repetició 
d’Alguna cosa divertida va 
passar camí del fòrum, l’obra 
d’Stephen Sondheim que 
Nou 69 Teatre va estrenar 
el passat mes de setembre, 
i que torna al Cirvianum (6 
i 7 de març) per arribar al 

públic que encara no l’ha 
pogut veure. Una altra pro-
posta que juga sobre segur és 
L’habitació de Verònica, una 
obra d’Ira Levin –autor de 
La llavor del diable– que s’ha 

portat a l’escena amb l’actor 
manlleuenc Lluís Soler com 
a protagonista, al costat 
de Mercè Montalà (29 de 
gener). 

El teatre també aporta a 
la programació les propos-
tes més noves i arriscades. 

Aquestes comencen per 
l’estrena de Caminar el silen-
ci (12 de març), un treball 
de l’actriu ripollesa Carme 
Brugarola, dirigida per Pep 
Paré, sobre textos del poeta 
Lluís Solà. També passarà pel 
Cirvianum Don Juan. Memo-
ria amarga de mí, una de les 
versions més singulars que 
mai s’han fet sobre el clàssic 
personatge, on l’actor Miquel 
Gallardo interpreta un perso-
natge i, a més, manipula un 
titella (13 de març). Tancarà 
la programació Exitus, de 
Titzina Teatre, premiada a 
la passada Fira de Teatre de 
Tàrrega (20 de març), i que 
Pep Tines defineix com “una 
obra que et retorna el gust 
d’anar al teatre, des de les 
coses simples i ben fetes”.

Nou 69 tornarà 
amb ‘Alguna cosa 
divertida va passar 
camí del fòrum’


