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‘El funeral’ és una obra interpretada per 21 actors –a la fotografia, dilluns passat durant l’assaig de l’obra

El grup Nou 69 estrena l’obra aquest dissabte

‘El funeral’ obre 
el Cirvianum

Torelló

EL 9 NOU

El grup Nou 69 Teatre de 
Torelló estrena aquest diven-
dres a les 9 del vespre al Tea-
tre Cirvianum l’espectacle El 
funeral, sota la direcció de 
David Ceballos, que per pri-
mer cop es posa al capdavant 
de la companyia. Es tracta 
d’una adaptació teatral de la 
pel·lícula anglesa Death at a 
funeral, que es va estrenar 
l’any 2007 sota la direcció de 
Franch Oz i escrita per Dean 
Craig. El mateix director s’ha 
encarregat de fer l’adaptació 
i assegura que “el llenguatge 
de cine no té res a veure”, per 

la qual cosa, sobretot pel que 
fa als espais, “vam adaptar 
escenes, per les localitzaci-
ons de la casa”. Per aquest 
motiu l’escenografia que ha 
dissenyat Ona Grau és “com 
un actor més”. 

El director defineix l’espec-
tacle, en el qual intervenen 
21 actors, com un “vodevil 
modern”. La història té lloc 
el dia del funeral d’Edward, 
“el pare d’una família benes-
tant anglesa”. A mesura que 
arriben els convidats l’espec-
tador “descobrirà que res és 
el que sembla”, de manera 
que el que en principi havia 
de ser un funeral tranquil es 
converteix en “una bogeria”. 

Aquest és el primer cop 
que el productor audiovi-
sual David Ceballos està al 
capdavant del grup del qual 
forma part des de fa 10 anys, 
encara que és la segona obra 

que dirigeix. L’adaptació es 
va començar a fer fa un any i 
els assajos es van iniciar pel 
març. Afirma que ha estat “a 
base de dies i d’equivocar-
me”, però que amb tot “l’ex-

periència és molt positiva, i 
he après a fer de director”. 
El funeral es podrà veure 
aquest divendres i dissabte a 
les 9 del vespre i diumenge a 
les 7 de la tarda.

El teatre es completa amb estrenes de Sss... Teatre i de CorCia

‘Luces de bohemia’, amb Soler  
i Boada, estrella de la programació

Torelló

EL 9 NOU

Luces de bohemia, amb els 
actors manlleuencs Lluís 
Soler i Xavier Boada en el 
repartiment, és l’espectacle 
més destacat de la programa-
ció del Teatre Cirvianum per 
a l’inici d’aquesta temporada. 
Les estrenes de companyies 
osonenques són l’altre ele-
ment destacat de l’oferta.

Núria Güell, regidora de 
Cultura, destacava dimecres 
en la presentació l’“esforç” 
que s’està fent, en temps de 
restricció econòmica, per 
mantenir una programació 
“de qualitat”. Pep Tines, pro-
gramador del teatre, admetia 
que s’ha reduït “en dos o tres 
espectacles” l’oferta. Les 
companyies, però, també hi 
posen una part d’esforç per-
què accepten de cobrar un 
percentatge sobre els ingres-
sos de taquilla. 

Després de l’estrena d’El 
funeral, el primer cap de 
setmana d’octubre una altra 
companyia torellonenca, 
Sss... Teatre, presentarà el 
muntatge Terra negra, que 
es representarà als jardins 
de Can Parrella. L’endemà, 
el grup Xarxa tornarà amb la 
seva última obra, La llegenda 
del rei Artús, estrenada en la 
passada festa major. El dia 8 
d’octubre, els manlleuencs 
CorCia Teatre i la Coral 
Regina estrenaran a Torelló 
Mozart, un espectacle dirigit 
per Joan Roura i inspirat en 

L’espectacle més aclamat del Grec, a Torelló

Torelló Luces de bohemia, un dels espectacles més acla-
mats en la programació del Festival Grec de 2011, arribarà 
el dia 26 de novembre a l’escenari del Teatre Cirvianum. 
El director Oriol Broggi es va encarar a un dels textos més 
punyets de Ramón María del Valle-Inclán, un àcid retrat 
de la societat espanyola a principis del segle XX. Lluís 
Soler (a la foto) interpreta el protagonista, el poeta Max 
Estrella, i Xavier Boada també figura en el repartiment. 

les cartes del compositor que 
representa una nova evolució 
de la companyia. 

A banda dels grups locals i 
de Luces de bohemia, l’espec-
tacle No som res, de Carles 
Xuriguera i Rafael Faixedas 
(ex-Teatre de Guerrilla), 
també passarà pel Cirvianum, 
el dia de Tots Sants. La pro-

gramació es completa amb 
música (The Beaties Band, 
una de les millors formaci-
ons clòniques de The Beatles, 
el dia 21 d’octubre) i una 
oferta de tres propostes per 
al públic familiar entre les 
quals hi ha el pallasso Marcel 
Gros i el seu espectacle 
Minuts el dia 6 de novembre. 


