
Divendres 8 de març a les 21h

grup xarxa de torelló
presenta

La fàbrica
de MiqueL Martí i PoL

Direcció: Jordi Torres

Preu: 7  anticipada, 9  a taquilla des d’una hora abans
www.teatrecirvianum.cat

en escena/teatre

Diumenge 10 de març a les 18h

CIA. TEATRE AL DETALL
presenta

La LLepafiLs
de MiqueL Martí i poL

Direcció: Joan M. Segura
Intèrprets: Xavi Idàñez i Txell Botey

Preu: 5  a taquilla des d’una hora abans
www.teatrecirvianum.cat

familiar

Divendres, 1 de març de 2013

CULTURA 36 NOU9EL

L’actor manlleuenc ofereix un duel interpretatiu amb Xavier Ripoll

Lluís Soler protagonitza a Torelló 
l’obra ‘La cosmètica de l’enemic’
Torelló

J.V.

Lluís Soler i Xavier Ripoll 
s’enfronten a un autèntic 
tour de force interpretatiu 
a La cosmètica de l’enemic, 
versió teatral de la novel·la 
homònima de l’escriptora 
francesa Amélie Nothomb, 
adaptada per Pablo Ley i diri-
gida per Magda Puyo. Des-
prés de l’estrena a Barcelona, 
a la Sala Muntaner, i d’una 
gran acollida de crítica i 
públic, arriba aquest diven-
dres al Teatre Cirvianum.  

L’argument de l’obra, que 
s’ha definit com un “thriller 
metafísic amb humor negre”, 

gira entorn de dos perso-
natges que es troben en la 
sala d’espera d’un aeroport, 
l’empresari Jérôme Angust 
(Xavier Ripoll) i Textos 
Texel (Lluís Soler), un 
interlocutor inesperat que 
comença a donar-li conversa 
en contra de la seva voluntat. 
En un ambient claustrofòbic, 
la tensió entre els dos perso-
natges va creixent, en un pro-
gressiu descens als inferns 
de la personalitat humana. 
Amélie Nothomb mostra, 
a través d’aquestes dues 
figures, l’enfrontament pri-
migeni entre el bé i el mal. 
L’escriptora belga, coneguda 
entre d’altres per títols com 

Estupor i tremolors o Higiene 
de l’assassí, va obtenir un 
gran èxit amb aquesta obra: 
l’any 2001, al sortir a la llum, 
va vendre 150.000 exemplars 
només en una setmana. 

AMB LA BIBLIOTECA

Aquest dijous al vespre, 
estava previst que Lluís Soler 
protagonitzés una tertúlia 
a la Biblioteca Dos Rius de 
Torelló per comentar l’obra 
en públic. El col·loqui forma 
part d’una iniciativa de col-
laboració entre la Biblioteca i 
el Cirvianum, que ofereix un 
descompte del 25% als assis-
tents que aquest divendres 

Xavier Ripoll i Lluís Soler, els actors de ‘La cosmètica de l’enemic’

La cosmètica de l’enemic, 
d’Amélie Nothomb, versió 
de Pablo Ley. Teatre 
Cirvianum de Torelló. 
Divendres, 1 de març, 9 
vespre. 

vagin al teatre. Totes les per-
sones que durant aquest mes 
hagin demanat un llibre en 
préstec a les biblioteques de 
Torelló també podran obte-
nir el mateix descompte. 

 Un moment de la presentació de la tesi de Montse Madridejos

Manlleu

Carme Moyano

El local de la Peña Flamenca 
de Manlleu va ser l’escenari 
on la barcelonina Montse 
Madridejos va presentar 
dissabte el seu llibre, El 
flamenco en la Barcelona de 
la Exposición Internacional 
(1929-1930), tema de la seva 
tesi doctoral. La presentació 
obria els actes del Dia d’An-
dalusia, que continuen aquest 
cap de setmana. 

Amb la seva tesi, Montse 

Madridejos s’ha doctorat en 
Història de la Música per la 
Universitat de Barcelona, 
després d’anys d’investigació 
sobre el flamenc a Catalunya. 
El seu llibre acaba amb l’allu-
nyament del gènere tant de 
l’àmbit acadèmic i científic 
com del social, cultural i 
musical. Davant d’una sala 
plena d’aficionats, l’autora va 
descriure un recorregut pels 
principals ambients, escena-
ris, artistes, intel·lectuals, 
empresaris de l’espectacle, 
reclams publicitaris i altres 

Manlleu acull la presentació d’una tesi sobre el flamenc a Catalunya

Inici cultural del Dia d’Andalusia

activitats socioculturals, en 
les quals el flamenc va des-
envolupar un paper protago-
nista. Eren els anys en què 
Barcelona va doblar la seva 
població respecte a 1900 grà-
cies a les onades migratòries 
del sud-est espanyol, i en els 
quals Barcelona es converteix 
en la capital del flamenc amb 
més d’un centenar de locals 
flamencs, espectacles diaris, 
un circuit de quatre-cents 
artistes i nombroses gravaci-
ons discogràfiques. 

A la presentació va seguir 
diumenge, al Museu Indus-
trial del Ter, dins del marc de 
l’exposició temporal “Rafael 
Rueda, un obrer de la foto-
grafia. Manlleu anys 60 i 70 
del segle XX”, una represen-
tació literària i musical realit-
zada per membres de la Peña 
Flamenca. S’hi va intercalar 
la lectura dels llibres Cuando 
hice las maletas, de José L. 
López Bulla; Castellans, del 
manlleuenc Jordi Punti, i poe-
mes de Miguel Hernández 
amb actuacions dels cantao-
res i del coro A Nuestro Aire. 
Els actes del Dia d’Andalusia 
continuen dissabte amb una 
matinal flamenca al local.

25 ANYS A TORELLÓ

A Torelló, l’Asociación Cul-
tural Andaluza celebra el seu 
25è aniversari amb unes jor-
nades culturals que comen-
cen dissabte a les 8 del vespre 
amb actuacions al Teatre 
Cirvianum. Per l’escenari hi 
passaran el Coro Rociero de 
l’entitat, el grup de Sal y Pañí 
de Manlleu, la Coral Lloriana 
Jove, el duo The Covers i el 
Cor Gospel de Sant Pere. 


