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Aquest divendres s’estrena al Cirvianum ‘Caminar el silenci’, dirigit per Josep Paré

La poesia de Lluís Solà puja a 
l’escena amb Carme Brugarola
Torelló

Jordi Vilarrodà

La paraula poètica de Lluís 
Solà i Sala (Vic, 1940) arriba 
als escenaris aquest diven-
dres de la mà de l’actriu 
ripollesa Carme Brugarola, 
en l’espectacle Caminar el 
silenci. El Teatre Cirvianum 
de Torelló acull l’estrena 
d’aquest muntatge, dirigit 
per Josep Paré, que es basa 
en textos dels dos llibres en 
què el poeta ha aplegat tota 
la seva obra publicada fins 
ara, L’arbre constant (2001) i 
De veu en veu (2003). 

Caminar el silenci és la 
primera proposta teatral que 
sorgeix sobre la poesia de 
Lluís Solà, saludada per la 
crítica com una de les més 
sòlides de la literatura cata-
lana contemporània. “Crea 
un món íntim, però a la vega-
da és molt propera, busca les 
emocions”, explica Carme 
Brugarola. Si hi ha algun 
fil conductor dels diferents 
textos escollits, aquest és “el 
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L’actriu i crítica teatral d’EL 9 NOU Carme Brugarola, en primer terme, amb el director Josep Paré

caminant, nosaltres mateixos 
que anem caminant per la 
vida i al mateix temps refle-
xionant-hi”, afirma l’actriu. 

De la mà de Josep Paré, 

Caminar el silenci pren 
forma, no com una simple 
lectura davant del faristol 
sinó “com un espectacle de 
poesia”, amb moviments, 

pauses o silencis “que comu-
niquin”. Són accions mínimes 
que volen ajudar “al trànsit 
físic i reflexiu per l’escena”. 
Paré destaca que la poesia de 

Lluís Solà –home de teatre i 
professor de dicció– utilitza 
recursos sonors que cal tenir 
en compte “per servir el text 
sense impostar-lo”. En gene-
ral, el poeta té “una elevada 
consciència de la llengua 
com a eina”, diu Paré.

Després d’aquesta estrena  
al Teatre Cirvianum, Carme 
Brugarola tornarà a donar 

veu a la poesia de Lluís Solà 
dins del cicle BarriBrossa, 
que organitza cada any l’Es-
pai Brossa de Barcelona. Serà 
el dia 20 d’abril, al Centre 
de Cultura Contemporània 
de Barcelona (CCCB), amb 
l’espectacle El caminant, la 
paraula, el silenci, on l’ac-
triu ripollesa intervindrà al 
costat de Carles Salas i Rosa 
Cadafalch. 

Caminar el silenci. 
Divendres, 12 de març, 9 
vespre. Teatre Cirvianum 
de Torelló.

Vic

L’obra continua
Lluís Solà havia publicat 
fins ara, en dos volums, la 
seva poesia escrita entre 
els anys 1960 i 2003. Ara 
està a punt l’edició de dos 
altres volums amb la pro-
ducció que ha escrit fins a 
l’actualitat. 

Dissabte,     
el mite de 
Don Juan 
amb titelles

Torelló

EL 9 NOU

Barrejant textos de Tir-
so de Molina, Zorrilla, 
Molière i Palau i Fabre, i 
combinant la interpreta-
ció d’actor amb la mani-
pulació de titelles de mida 
natural, la Cia. Pelmànec 
ha creat l’espectacle Don 
Juan, memoria amarga de 
mí, que aquest dissabte 
arriba al Teatre Cirvia-
num de Torelló. 

Sota la direcció de 
Maria Castillo i amb 
Miquel Gallardo com a 
únic actor –i manipulador 
dels titelles–, l’espectacle 
recrea el mite de Don Juan 
sota les diferents òptiques 
d’escriptors que l’han 
abordat i en una perspec-
tiva temporal que va des 
de la contrareforma fins a 
la modernitat, passant pel 
barroc i el romanticisme.

Més de mil 
espectadors 
van tornar 
al musical

Torelló

EL 9 NOU

Un miler d’espectadors 
van assistir, dissabte i diu-
menge passat, a les dues 
representacions del musi-
cal Alguna cosa divertida 
va passar camí del fòrum, 
a càrrec del grup Nou 69 
Teatre, al Cirvianum de 
Torelló. L’obra tornava 
a escena després de l’es-
trena, el passat mes de 
setembre, amb l’assistèn-
cia de 1.300 espectadors. 
En total, doncs, unes 2.300 
persones han vist aquest 
musical de Stephen Sond-
heim, en versió dirigida 
per Antoni Font, fet que 
el converteix en una de les 
obres més exitoses del tea-
tre amateur osonenc. 

El cap de setmana pas-
sat, a més de les dues 
representacions per al 
públic en general, Nou69 
Teatre va obrir l’assaig 
general a estudiants d’es-
coles. Malgrat algunes 
peticions que ha rebut, el 
grup torellonenc no torna-
rà a repetir l’espectacle.

Don Juan, memoria 
amarga de mí. Dissabte, 
13 de març, 9 vespre. 
Teatre Cirvianum de 
Torelló.


