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Les representacions dels finalistes comencen aquest divendres a l’Auditori de Calldetenes

La crisi porta més produccions de 
qualitat al Premi Unnim de Teatre 

Cinc divendres teatrals de maig
Calldetenes Les obres finalistes del premi 
Unnim es representen en els cinc divendres 
del mes de maig. Després de Cosmètica 
de l’enemic, es podran veure Pinocchio, de 
Roseland Musical; Carmela, Lili, Amanda, 
de Marlia Produccions; Hotot, de Cascai 
Teatre (Marcel Tomàs), i Temps, de Teatre 

de Guerrilla. Totes les sessions seran a 2/4 
de 10 del vespre a l’Auditori-Teatre. En 
aquest mateix escenari, el dia 14 de juny, hi 
haurà la gala final amb la proclamació del 
veredicte del jurat. A la fotografia, repre-
sentants de les companyies i d’Unnim, a la 
seu de l’Obra Social de l’entitat en la pre-
sentació del premi. 

Calldetenes

Jordi Vilarrodà

L’obra Cosmètica de l’enemic, 
una producció de la Sala 
Muntaner de Barcelona que 
té com a protagonistes els 
actors Lluís Soler i Xavier 
Ripoll, obrirà aquest diven-
dres a Calldetenes les repre-
sentacions de les cinc obres 
que competeixen enguany 
pel Premi Unnim de Teatre. 
La presència d’aquests i d’al-
tres noms coneguts de l’esce-
na –com Roseland Musical o  
Cascai Teatre, de Marcel 
Tomàs– demostra que cada 
vegada són més les compa-
nyies que busquen en aquest 
certamen un suport econò-
mic a les seves produccions, 
o bé assegurar-se algunes 
representacions. 

El Premi Unnim de Teatre, 
continuació del Premi Cai-
xa Manlleu, arriba a la 16a 
edició amb 6.000 euros de 
premi per al millor muntatge 
teatral, fet que el conver-
teix en el més ben dotat de 
Catalunya. A més, es garan-
teix que el muntatge girarà 
per diverses poblacions cata-
lanes –el nombre encara està 
per concretar– gràcies a un 
acord amb Transversal, una 
xarxa d’activitats culturals 
que agrupa 14 municipis. 
L’actor manlleuenc Joan 
Roura, director del Premi 
Unnim, valora positivament 
la qualitat de les propostes 

que han arribat a la final, 
seleccionades entre un cente-
nar que es van presentar: “És 
la filosofia del premi, no hi 
ha cap norma que digui qui 
es pot presentar”, explica. Per 
als grups emergents, com-
partir aquesta fase del premi 
amb noms coneguts resulta 
positiu: “Com més qualitat hi 

hagi, més prestigi per al que 
acabi guanyant, si és un grup 
nou... haurà jugat a la matei-
xa divisió”. La participació en 
la convocatòria, en quantitat 
i qualitat, demostra que “la 
filosofia d’aquest premi és 
més vigent que mai: donar 
suport a les companyies, ara 
que en fallen d’altres”. A més 

del premi al millor muntat-
ge, es concedeixen mencions 
a l’actor i l’actriu més desta-
cats. 

El premi va néixer per 
l’impuls de l’Obra Social de 
Caixa Manlleu, l’any 2001, i 
en un primer moment estava 
destinat només a les compa-
nyies de teatre amateur. Fa 

tres anys es va treure aquesta 
limitació, i el premi va passar 
a ser patrocinat per la nova 
entitat Unnim. Després de 
l’absorció per part del BBVA, 
el certamen es va salvar grà-
cies a l’acord segons el qual 
el banc continua finançant 
activitats de les antigues cai-
xes territorials. 

‘La Traviata’, diumenge a L’Atlàntida

Torna l’òpera a Vic

Vic

J.V.

Torna l’òpera a L’Atlànti-
da. L’única representació 
d’aquesta temporada, La 
Traviata, de Giuseppe Verdi, 
arriba diumenge de la mà de 
l’Orquestra Simfònica del 
Vallès i el Cor d’Amics de 
l’Òpera de Sabadell. 

Per a aquesta ocasió, han 
escollit una de les òperes 
clàssiques de Verdi i més 
conegudes del públic. El text 
del libreto és de Francesco 
Maria Piave, basat en l’adap-
tació teatral de la novel·la 
La dame aux camélias, 
d’Alexandre Dumas (fill). 
Va ser estrenada al Teatro 
La Fenice  de Venècia el 6 de 
març de 1853, i en un primer 
moment no va tenir èxit, pot-
ser per la baixa qualitat dels 

presenten el disc ‘Vostè és aquí’ al Cirvianum

Antònia Font a Torelló

Torelló

J.V.

Vostè és aquí, el disc amb què 
Antònia Font va sorprendre 
tothom la tardor passada, 
arriba al Teatre Cirvianum 
de Torelló. Els mallorquins 
hi presentaran dissabte 
el seu últim treball, que 
van avançar en primícia al 
darrer Mercat de Música 
Viva de Vic: 40 cançons de 
durada molt curta –no n’hi 
ha cap que superi els dos 
minuts– en la línia més crea-
tiva del grup. “És un disc poc 
convencional, estilísticament 
parlant, però tampoc no és 
rar, com s’ha dit... al final 
són cançons fetes nostres, 
que sonen a Antònia Font”, 
segons deia el cantant Pau 
Debon a EL 9 NOU, en vigíli-
es de la presentació.

‘Pel·lícules’ de 
Quart Primera, 
a Can Puget 

Manlleu Quart Primera, 
el projecte musical de Pere 
Jou, presenta aquest diven-
dres a Manlleu els temes 
de Pel·lícules (Satélite K, 
2012), segon dels treballs 
discogràfics que signa amb 
aquest nom. Cançons encara 
més imaginatives, personals 
i profundes que les del pri-
mer disc, El món en un cafè 
(2010), quan la proposta de 
Quart Primera s’havia donat 
a conèixer a través de con-
certs en escenaris tan petits 
com pisos particulars –d’aquí 
el nom de la formació–. Pere 
Jou, a part de ser l’ànima 
de Quart Primera, produeix 
grups com Mine! i havia estat 
membre de la formació Dori-
an. El concert de Manlleu, 
organitzat per l’Associació 
Cultural Pro Ateneu, tindrà 
lloc a 2/4 d’11 de la nit a Can 
Puget. 

Un duel de 
dos grans 
actors, per 
començar
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L’obra amb què comença 
el certamen, Cosmètica de 
l’enemic, enfronta Lluís 
Soler i Xavier Ripoll en 
un autèntic tour de force 
interpretatiu. El text és la 
versió teatral de la novel·la 
homònima de l’escriptora 
francesa Amélie Nothomb, 
adaptada per Pablo Ley i 
dirigida per Magda Puyo. 
L’argument gira entorn 
de dos personatges que es 
troben en la sala d’espera 
d’un aeroport, l’empresari 
Jérôme Angust (Xavier 
Ripoll) i Textos Texel (Llu-
ís Soler), un interlocutor 
inesperat que comença a 
donar-li conversa en con-
tra de la seva voluntat. 

En un ambient claus-
trofòbic, la tensió entre 
els dos personatges va 
creixent, en un progressiu 
descens als inferns de la 
personalitat humana. Cos-
mètica de l’enemic ja es va 
poder veure, el passat mes 
de març, al Cirvianum de 
Torelló.

Vostè és aquí (Robot Inno-
cent, 2012) és el vuitè treball 
del grup que integren Pau 
Debon, Joanmiquel Oliver 
(guitarra), Jona Roca (baix), 
Jaume Manresa (teclats) i 
Pere Manel Debon (bateria). 
Va aparèixer tot just acabar 
la gira del seu disc anterior, 
Lamparetes: “Això depèn de 
l’estat d’ànim, de la feina 
o de la inspiració... sempre 
hem tret discos relativa-
ment seguits, i després hem 
passat una temporada sense 
treure’n cap”, explicava Pau 
Debon. A Torelló, Antònia 
Font hi havia actuat fa tres 
anys en la gira Coser, cantar... 
i girar.

Vostè és aquí. Antònia 
Font. Teatre Cirvianum de 
Torelló. Dissabte, 4 de maig 
de 2013, 9 vespre. 

intèrprets. L’any següent es 
va tornar a representar amb 
un èxit total, que seguiria a 
partir d’aquell moment. Els 
crítics la consideren la més 
“moderna” de les òperes de 
Verdi tant per la temàtica 
com per l’estructura musical, 
bastida sobre el diàleg i el 
canto di conversazione. 

En la versió que es podrà 
veure a Vic, el paper central 
de Violeta Valery correspon 
a la soprano Maite Alberola. 
En tres actes, l’òpera té com 
a personatge central aquesta 
cortesana i els conflictes 
entorn de la passió, la renún-
cia a l’amor, la ira i la recon-
ciliació al final. 

La Traviata de Giuseppe 
Verdi. L’Atlàntida, Sala 
Ramon Montanyà. Diu-
menge, 5 de maig, 6 tarda. 


