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L’obra tracta de la relació entre el compositor i el seu pare, i després es farà a Vic

CorCia Teatre i la Coral Regina 
estrenen ‘Mozart’ al Cirvianum 
Torelló

J.V.

Wolfgang Amadeus Mozart 
es farà present a l’escenari 
del Cirvianum de Torelló a 
través de la seva paraula i la 
seva música, en un muntatge 
conjunt que estrenen aquest 
dissabte CorCia Teatre i la 
Coral Regina. La relació amb 
el seu pare, Leopold Mozart, 
és el fil argumental de l’obra, 
teixit a partir de les cartes 
que s’intercanviaven quan el 
jove era fora de casa. A l’es-
cenari, l’actor Jordi Arqués 
interpreta el compositor, 
mentre que Xavier Boada 
fa de pare, i es fa present en 
una projecció sobre una gran 
pantalla que cobreix tot l’es-
cenari.

Les cartes de Mozart per-
meten resseguir bona part de 
la seva vida, i extreure’n un 
retrat molt humà. De totes 
les que s’han conservat, es 
van seleccionar aquelles que 
permeten veure la relació 
amb el seu pare. Mozart va 
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Jordi Arqués (a la dreta), en el paper de Mozart, amb els cantaires de la Coral Regina a banda i banda

Teatre eSseLa estrena una versió singular del poema de Martí i Pol a Montesquiu

‘El poble’, amb vins i sons

Montesquiu

J.V.

No és la primera vegada 
que Teatre eSseLa s’acosta 
a l’obra de Miquel Martí i 
Pol. Ho havien fet, primer, 
amb les Històries de la vila 
de R., després amb La fàbrica 
i, finalment, amb El poble. 
Ara la companyia osonenca 
s’ha proposat donar un nou 
enfocament a aquest últim 
muntatge. Els textos de 
Miquel Martí i Pol, que en la 
primera versió del muntatge 
ja es barrejaven amb els pai-
satges sonors creats per Jordi 
Salvans, es combinen ara 
amb un tast de vins. Aquesta 
“fusió de dues arts, teatre i 
gastronomia”, tal com expli-
quen des de la companyia, 
es podrà veure aquest diven-
dres i dissabte a la Cabana 
del Castell de Montesquiu, 
en representacions que 
començaran cada dia a 2/4 de 
9 del vespre. 

Cacu Prat i Pep Tines són, a 
més d’autors de la dramatit-
zació, els actors que interpre-
ten els textos de Martí i Pol. 
A l’escenari, a més de Carles 
Salvans en l’apartat sonor, els 
acompanyarà l’enòleg Albert 
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Cacu Prat, assegut, amb Pep Tines, dret, en una escena d’‘El poble (de Miquel Martí i Pol) entre copes’

ser un nen prodigi, i per això 
el tracte entre tots dos era 
“fraternal”, però també “el 
collava”, explica Joan Roure, 
director de CorCia. Com en 

els casos de molts nens amb 
aptituds avui en dia, el pare 
“volia projectar en la figura 
del fill allò que ell no havia 
estat” i, en certa forma, 

s’aprofitava del seu talent. 
En aquest cas, la sort el va 
afavorir amb un fill “que va 
ser un geni absolut”. Feta la 
selecció dels textos, la Coral 

Regina va seleccionar peces 
de Mozart “adients per a 
cada tema”, explica Mateu 
Canadell, membre de la 
coral. “Per sort, la producció 
de Mozart és tan extensa i 
variada que trobes peces per 
a tots els registres”, que es 
van intercalant al llarg de 
l’obra. La col·laboració amb 
una companyia de teatre 
ha estat per a ells una nova 
experiència: acostumats a 
estar estàtics a l’escenari, 
en aquest cas participen 
“d’una petita teatralització” 
i s’incorporen a l’escena. La 
sintonia entre els dos socis 
del muntatge es va eviden-
ciar des del primer dia: “Mai 
havíem tingut una esceno-
grafia sonora tan bona, ens 
ha facilitat la feina”, diu Joan 
Roura. El muntatge també 
compta amb la participació 
de la ballarina Cristina Pifer-
rer. 

DEU ANYS DE CORCIA

La representació de Mozart 
al Cirvianum tindrà lloc a 
les 9 del vespre, i el proper 
divendres es podrà veure 
també a L’Atlàntida de Vic. 
Amb aquesta obra, CorCia 
commemora els seus 10 
anys de trajectòria: “Hem 
volgut fer-ho amb una pro-
posta diferent, que impli-
qués més gent”, afirma Joan 
Roura. 

Els Nyandú han 
passat a la fase 
final del Sona 9

La Torre d’Oristà El 
grup Nyandú, de la Tor-
re d’Oristà, és un dels sis 
finalistes del concurs de 
maquetes Sona 9 d’enguany. 
Després de la semifinal que 
va tenir lloc a Vic coincidint 
amb el Mercat de Música 
Viva, Nyandú es va classifi-
car juntament amb Alls Nous 
Piquen, Bremen, Llumia, 
Mar Abella i The Mamze-
lles. Ara hauran de realitzar 
diverses proves, de les quals 
sortiran els quatre grups que 
optaran a la final, el dia 14 de 
novembre a la sala Bikini de 
Barcelona. 

JST presenta el disc 
‘The relief sessions’ al 
Sidecar de Barcelona

Vic JST, el projecte musical 
de la cantautora vigatana 
Joana Serrat, es presenta 
aquest divendres en con-
cert a la sala Sidecar de 
Barcelona. Acompanyada pel 
seu grup habitual, format 
per Toni Serrat, Adrià Plana, 
Marçal Ayats i Carla Serrat, 
hi presentarà els temes del 
seu segon disc, The relief 
sessions, que va avançar a 
l’InVictro del darrer Mercat 
de Música Viva de Vic. 

Costa. Ell serà l’encarregat 
d’introduir cada part del 
muntatge amb el tast d’un 
vi. El poble (de Miquel Martí 
i Pol) entre copes s’estructura 
en quatre parts que seguei-
xen les estacions de l’any. 
Els vins “fan maridatge amb 
l’essència de cada estació i 
els seus poemes”, expliquen 

els autors. Mentrestant, pro-
jectades en una pantalla al 
fons, es van veient imatges 
relatives a l’essència de cada 
poema. El públic s’asseurà al 
voltant de taules, i les copes 
se les trobarà servides. Des-
prés, l’enòleg els indicarà 
quin vi s’ha de prendre a 
cada escena i quines són les 

seves qualitats. Un d’aquests 
vins, curiosament, és l’Em-
bruix del celler Vall Llach, 
amb un nom que s’inspira 
justament en un poema de 
Martí i Pol. Teatre eSseLa 
també ha posat en escena 
textos de Pere Calders, Quim 
Monzó i el belga Jean Pierre 
Dopagne.


