
RECONEIXEMENT A «SENSE SOLTA» Explicava ahir Jordi Girabal, una de les tres parts de Teatre Mòbil,  que
cada cop que ideen un espectacle nou es fan aquesta pregunta: «encara ens queda benzina?». El públic de La
Mostra d’Igualada ha considerat que sí i ha tornat a premiar-los un espectacle, dirigit pel clown Marcel Gros
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Dues estrenes, dos premis. La
companyia manresana Teatre Mò-
bil ha merescut el Premi Fundació
Catalunya-La Pedrera al millor
espectacle de la 24a edició de La
Mostra d’Igualada-Fira de Teatre
Infantil i Juvenil, celebrada de l’11
al 14 d’abril a la capital de l’Anoia.
Ara, pel muntatge Sense solta. El
trio que formen Jordi Girabal, Ati-
là Puig i Marc Fonts va obtenir una
puntuació de 9,48 sobre 10 per part
del públic assistent a l’estrena de
Sense solta, i ha obtingut així un
guardó que ja va conquerir fa dues
temporades amb Les Trifulgues
dels Germans Garapinyada, la
seva anterior estrena.

«No ens ho esperàvem. Sabíem
que repetir premi era difícil tot i
que la resposta del públic va ser
molt bona. Estem contentíssims
perquè significa que encara tenim
coses a dir. Amb el  Marcel [direc-
tor] formem un bon equip». Jordi
Girabal definia ahir de «sensacio-
nal» el fet que el guardó surti de la
votació del públic. La Mostra és «el
millor aparador per a la companyia
tot i que, també, és el lloc on te la
jugues». Però la «bona» estrena ha

fet que «l’espectacle es mogui». El
premi pot ajudar el muntatge en-
cara més.

Sense solta –que es va preestre-
nar a Cabrianes el febrer– és un es-
pectacle creat per Teatre Mòbil i di-
rigit, com altres propostes de la co-
manyia, pel també manresà Mar-

cel Gros. El muntatge presenta
davant del públic tres comediants
amb l’habilitat de convertir les
coses en allò que no semblen, a
través del joc i la fascinació de la
fantasia. Amb un faristol i una es-
cala com a companyia a l’escena-
ri, Teatre Mòbil va sumar adeptes

en la presentació fa unes setmanes
a Igualada i va aconseguir una
valoració del públic molt alta
(9,48), superant de ben poc la
companyia granadina La Rous,
que va estrenar Una niña i va ser
puntuada amb 9,45, i el Cor Infantil
Amics de la Unió, que va tenir un
9,40 amb la posada en escena de
l’espectacle musical V-E-U-S! 

El públic va tenir l’oportunitat
d’emetre el seu veredicte en unes
butlletes que es trobaven a la sor-
tida de cada funció i l’organització
va calcular la mitjana aritmètica de
totes les notes i, finalment, va con-
cedir els 1.500 euros de recom-
pensa del guardó als bagencs Tea-
tre Mòbil. L’acte de lliurament del
premi tindrà lloc el proper diven-
dres 17 de maig (12.30 h) al saló de
sessions de l’ajuntament igualadí.

Els vencedors del premi han
estat, fins ara, Mag Lari (Secrets,
2007), Marcel Gros (Inventari,
2008), Egos Petits (En Joan sense
por, 2009), Mumusic Circus (Mer-
ci Bien, 2010), Teatre Mòbil (Les Tri-
fulgues dels Germans Garapinya-
da, 2011) i Antonio Díaz Cascajo-
sa (La asombrosa historia de Mr.
Snow, 2012).
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Teatre Mòbil obté el premi al millor
espectacle de La Mostra d’Igualada
La companyia manresana guanya per segona vegada el guardó del públic del certamen, dotat

amb 1.500 euros, gràcies al muntatge «Sense solta» Rebran el premi el proper 17 de maig 



Amb els Amics de l’Òpera de Sa-
badell arriba avui al Kursaal  (21 h),
una  de les obres més conegudes
del panorama operístic, La Tra-
viata, de Giuseppe Verdi, que om-
plirà el teatre. Ahir a la tarda només
quedaven una vintena d’entrades
per vendre. La Traviata tancarà el
Toc d’Òpera d’aquesta temporada
a Manresa. Per a la següent, hi ha
prevista la representació de La

flauta màgica de Mozart; Norma
de Bellini i La bohème de Puccini.
Com és habitual, abans de la re-
presentació d’avui, el musicòleg
Ovidi Cobacho oferirà una xerra-
da sobre l’òpera i el compositor
(19.30 h),  a les dependències del
teatre.

La Traviata, amb direcció es-
cènica de Pau Monterde i direcció
del cor i orquestra de Daniel Gil de
Tejada, té entre el repartiment la
mezzosoprano manresana Marta
Valero, en el paper de Flora Ber-
voix. Aquesta versió dels Amics de
l’Òpera de Sabadell es va estrenar
el 24 d’abril al Teatre de La Faràn-
dula de Sabadell i ja l’han vist
també a Reus, Sant Cugat del Va-

llès i Vic. Després de Manresa,
passarà per Viladecans, Grano-
llers i Tarragona.

Estrenada al teatre La Fenice de
Venècia el 6 de març del 1852, la re-
presentació va ser un fracàs. Des-
prés d’algunes revisions entre el
1853 i el maig del 1854, es va tor-
nar a representar de nou a Venè-
cia, ara ja sí, amb un èxit de críti-
ca i una popularitat que s’ha man-
tingut fins avui. És una de les òpe-
res més representades en els dar-
rers cinc anys. El text el signa Fran-
cesco Maria Piave, basat en l’a-
daptació teatral de la novel·la La
dama de les camèlies (1848), d’A-
lexandre Dumas, fill. A Catalunya
es va estrenar al Liceu el 1855.
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La temporada es clou
avui, i en la propera el teatre
veurà «La flauta màgica»,
«Norma» i «La bohème»



«La Traviata» omplirà el Kursaal
amb la manresana Marta Valero

Teatre Mòbil va preestrenar «Sense solta», el febrer a Cabrianes
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Amb direcció de cor i orquestra de Daniel Gil de Tejada i direcció escènica
de Pau Monterde, el repartiment l’encapçalen les sopranos Maite Alberola i
Dolores Lahuerta, en el paper de Violetta Valéry. La manresana Marta Valero
(asseguda, a la dreta) interpreta Flora Bervoix, amiga de la protagonista. La
Traviata explica la desgraciada història de Violetta, una cortesana famosa a
París, que ho abandona tot pel seu amor Alfredo (Antonio Iranzo).



Un clàssic del repertori operístic

Breus

El grup bagenc Dept presentarà
el seu nou disc La perfecció del caos
(Chespaik 2013), el divendres 24 de
maig a la Sala Almo2 Bar del bar-
ri de Gràcia de Barcelona (23 h). El
seu nou disc, que va sortir el febrer,
arriba a la capital catalana després
d’una gira pel país i de la visita que
el grup va fer a la Xina. Serà el pri-
mer concert del grup després de
tornar de terres asiàtiques, on van
participar en el MIDI Festival de
Pequín. El disc es pot descarregar
gratuïtament de la seva web,
www.dept.cat.
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Dept presentarà el nou
disc a Barcelona, el 24

MÚSICA

La Biblioteca Cal Gallifa de Sant
Joan de Vilatorrada s’ha agerma-
nat amb la Biblioteca Pública de
Kraprina (Croàcia) i la Biblioteca
de Valença (Portugal) a través
d’un projecte que té l’objectiu
d’impulsar l’intercanvi d'expe-
riències amb altres biblioteques
europees. Per aquest motiu, durant
aquest mes, Cal Gallifa acull una
petita exposició sobre l’agerma-
nament amb Kraprina i, d’aquí a
uns mesos, ho farà amb Valença.
També és previst que s’organitzi
una activitat conjunta amb les
tres biblioteques a l’entorn del fo-
ment de la lectura. 
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Cal Gallifa s’agermana
amb dues biblioteques
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