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El Grup de Teatre 
de Sant Hipòlit 
estrena el primer 
Shakespeare

Sant Hipòlit de Voltregà

EL 9 NOU

El Grup de Teatre de Sant 
Hipòlit de Voltregà estrena 
aquest dissabte, a partir de 
les 10 del vespre, el que serà 
el primer Shakespeare de la 
seva història. Es tracta de 
la comèdia El mercader de 
Venècia, que es representarà 
al teatre municipal i també 
es podrà veure els dies 27 i 
28 d’octubre. No és la prime-
ra vegada que la companyia 
s’aventura amb un clàssic del 
teatre universal: la represen-
tació d’Un tramvia anomenat 
desig i l’adaptació del Cyrano 
de Bergerac en són altres 
exemples. Amb direcció de 
Xevi Vigué, El mercader de 
Venècia compta amb una 
vintena d’actors i tres músics 
que interpretaran les peces 
compostes expressament 
per a l’ocasió per Helena 
Cánovas. L’obra retrata una 
societat del segle XVI en què 
l’amor es mou per les aparen-
ces i els diners.

I més oferta teatral aquest 
cap de setmana. Per una ban-
da, el pavelló de Folgueroles 
acollirà diumenge una doble 
proposta teatral de la compa-
nyia local Atlàntida. A partir 
de les 5 de la tarda serà el 
grup de petits el que repre-
sentarà l’obra Tres llits de 
nuvis de tres. Tot seguit, els 
grans tornaran a representar 
Crim qualificat, que ja es va 
estrenar per la festa major. 
Els diners recaptats es des-
tinaran a La Marató de TV3. 
Finalment, Teatre La Palan-
gana oferirà una funció més 
de l’obra El coronel ocell. Serà 
diumenge, a les 8 del vespre 
a l’Ateneu dels Hostalets de 
Balenyà. Encara no se sap, 
però, si serà l’última funció 
d’aquesta primera part de la 
temporada. 

Torelló

EL 9 NOU

El monologuista Godoy 
presenta aquest divendres a 
les 9 del vespre el muntatge 
Verás que todo es mentira al 
Teatre Cirvianum. En el guió 
i la direcció de l’espectacle 
hi han col·laborat Andreu 
Buenafuente i Berto Romero, 
que “van corregir el text afe-
gint-hi teatre de l’absurd”, 
assegurava el mateix Godoy 
fa unes setmanes a Torelló. 

L’espectacle és una xerra-

da en què el “charlista”, tal 
com es defineix, parla de la 
vida, de l’amor, de sexe i de 
la mort, que defineix com 
“el preu que hem de pagar 
per haver viscut”. Als seus 
82 anys espera “estrenar un 
altre muntatge” abans de 
morir-se, va assegurar.

Com és habitual en els seus 
espectacles Godoy utilitza 
un humor fi, intel·ligent, 
cínic i poc convencional que 
es caracteritza per fugir dels 
tòpics i per tocar el surrea-
lisme. 

Diumenge arrenca la vintena edició del Calltitellesdetenes, un 
festival que ha situat el poble dins el mapa del món titellaire

20 anys entre titelles
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Anna Maria Arumí, Núria Vila, Joan Pujol, Montse Arumí i Sandra Bau són part de la història d’aquest festival

Calldetenes

Xavier Freixa

Els diumenges de tardor 
és ben comú trobar nens 
i nenes passejant per 
Calldetenes mentre aguan-
ten globus on hi ha estampat 
el dibuix d’un titella. És un 
dels obsequis que es dóna al 
públic del Calltitellesdete-
nes, el festival de titelles del 
poble que enguany celebra 
el 20è aniversari. Començarà 
diumenge amb Raspall, una 
adaptació d’un conte de Pere 
Calders estrenada al Teatre 
Grec de Barcelona, i continu-
arà fins al 25 de novembre.

En aquesta 20a edició s’ha 
optat per espectacles estre-
nats fa poc i companyies que 
ja han passat pel festival. 
Com es fa des del 2008, per 
l’afluència de gent, hi haurà 
dues sessions de cada espec-
tacle, una a 2/4 de 5 de la 
tarda i l’altra a les 6. Entre 
les propostes, hi sobresurt 
El carnaval dels animals, que 
Forani Teatre preestrenarà 
“totalment en primícia” al 

Víctor Sunyol

No és fàcil de 
trobar un estu-
di assequible 
i rigorós que 
introdueixi a 
la poesia i en 

parli des d’una òptica que 
no sigui hereva d’unes 
concepcions tòpiques i 
mentideres; que no es 
basi, per exemple, en allò 
d’“expressar els senti-
ments del cor del poeta”, 
allò de “parlar amb parau-
les boniques”, allò de 
“somnis i il·lusions” o allò 
d’estar escrit en versos 
que rimin.

La poesia és una cosa 
molt més seriosa. És un 
compromís absolut i radi-
cal amb la persona, amb la 
llengua i amb la cultura; 
amb la humanitat.

La poesia és “una forma 
d’escriptura que il·lumina 
l’existència humana mit-
jançant uns usos lingüís-
tics especials capaços d’es-
criure la vida i la mort, 
totes les experiències apa-
rentment inexpressables”.

Aquesta definició és 
treta del llibre que acaba 
de publicar Jordi Marru-
gat, un llibre que presenta 
la poesia, el que és, el 
seu paper, la seva funció 
en el nostre món d’avui; 
una introducció a la poe-
sia amb plantejaments 
seriosos, compromesos i 
moderns, i a partir de tex-
tos de poetes contempora-
nis catalans.

El llibre, Escriure la 
vida i la mort, publicat 
per Pagès editors, és un 
veritable camí de conei-
xement de la poesia i 
d’aprofundiment en la 
seva essència i funció. Un 
llibre de lectura plaent 
i enriquidora que a tots 
convindria de fer.

SI...

Això de  
la poesia...

L’humor del monologuista 
Godoy, divendres a Torelló

El cartell d’aquesta 20a edició

Calltitellesdetenes, desta-
ca Eva Freixa, regidora de 
Cultura. També hi passaran 
muntatges com La flor roma-
nial, de Titelles Naip, una 
companyia de Vic que no 
podia faltar al 20è aniver-
sari, i Titelles Vergés, “uns 
clàssics que quan vénen és 
ple assegurat”. Freixa explica 
que s’aposta per especta-
cles “amb valors, en català 
i sobretot per a un públic 
familiar, ja que la canalla que 

ve és molt petita”.
El Calltitellesdetenes va 

començar el 1992 de la mà 
de Miquel Erra, aleshores 
regidor de Cultura, i els 
Joves Amics Cristians de 
Calldetenes (JACC) per 
“cobrir una activitat fami-
liar a la tardor, que és molt 
llarga”, diu Erra. Fins que no 
es va inaugurar l’Auditori-
Teatre, el 2007, el festival 
va anar canviant d’espai, des 
d’una carpa, fins al vestíbul 
de l’ajuntament o el pavelló 
de Sant Tomàs. En un prin-
cipi, segons Montse Arumí, 
que havia format part del 
JACC, es feia “sis diumenges 
i només cobríem despeses 
dos dies”. Però tres anys des-
prés, havien de “limitar” l’en-
trada dels pares per l’aflu-
ència de nens, recorda Joan 
Pujol, exregidor de Cultura. 
“Muntàvem una guarderia 
de pares a l’ajuntament”, bro-
meja. El 2009 va ser, indica 
Anna Maria Arumí, també 
exregidora de Cultura, un 
dels anys amb més assistèn-
cia: 4.000 persones.

El col·lectiu La Clenxa 
recupera les Jams Literàries
Torelló

Guillem Rico

El col·lectiu La Clenxa de 
Torelló recupera aquest dis-
sabte les Jam Literàries al 
Mas El Coll després de dos 
anys i mig. Ferran Vilarrasa, 
un dels organitzadors, expli-
ca que es tornen a fer perquè 
“hi torna a haver disponi-
bilitat al local”, que s’havia 
tancat al públic. 

La trobada literària, que 
serà la divuitena que organit-
za el grup des que es va crear, 

s’iniciarà a les 10 del vespre 
després d’un sopar al mateix 
espai. Com era habitual a les 
trobades que es van fer fins 
fa dos anys, s’escull un tema, 
en aquest cas l’equinocci 
occità, sobre el qual poden 
intervenir els assistents. 
Vilarrasa assegura que els 
participants ho poden fer 
“d’una manera molt lliure” 
utilitzant “escrits o cançons”. 

La idea dels organitzadors 
és recuperar la periodicitat 
que tenien abans de l’aturada 
i fer sessions cada mig any.

El Temple Romà 
recorda l’obra de 
Josep Sebastià Pons

Vic A partir d’aquest diven-
dres i fins l’11 de novembre 
es podrà visitar al Temple 
Romà de Vic una exposició 
que commemora el 50è ani-
versari de la mort del poeta 
rossellonès Josep Sebastià 
Pons. La inauguració tindrà 
lloc aquest mateix diven-
dres, a les 8 del vespre, amb 
una conferència de Miquel 
Valls, de la Universitat de 
Perpinyà. L’organització és 
una iniciativa de la Càtedra 
Verdaguer i l’Oficina de Ges-
tió Cultural de la UVic.


