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Estrenen un film 
amb Lluís Soler al 
festival de Venècia

Manlleu Lluís Soler és un 
dels protagonistes de La 
rebel·lió dels peixos, un film 
de Lluís Torrent, que aquest 
dilluns es presenta al Festi-
val de Cinema de Venècia, 
dins de l’apartat Venice Film 
Meeting. L’actor manlleuenc 
interpreta el paper del pare 
del protagonista, un català 
que viu a Venècia i es retroba 
amb el seu fill que no ha vist 
des que tenia dos anys. El 
paper del fill l’interpreta un 
altre osonenc, l’actor gurbetà 
Miquel Quer.

Txarango guanya 
un dels premis del 
festival Altaveu

Sant Boi de Llobregat El 
grup ripollès-osonenc Txa-
rango ha rebut el premi 
Altaveu 2013 com a grup 
revelació de l’any passat. El 
premi serà entregat aquest 
dijous a l’inici de la 25a 
edició del festival de Sant 
Boi de Llobregat. Segons el 
jurat, Txarango “ha sabut 
arribar a públics molt amplis 
i molt joves gràcies tant al 
seu treball constant sobre els 
escenaris en una gira inten-
sa, com a l’ús de les noves 
tecnologies”.

La Palangana ha estrenat a l’ETC ‘El Somni d’una nit d’estiu’ de Shakespeare

Un somni per al teatre de Vic
‘El somni d’una nit d’es-
tiu”, de William Shakes-
peare. Teatre La Palan-
gana. Espai ETC, de Vic. 
Dissabte, 31 d’agost de 
2013. 

Vic

Carme Rubio

El somni d’una nit d’estiu 
és una de les comèdies més 
celebrades de Shakespeare, 
una obra que s’ambienta en 
una nit màgica, la del solstici 
d’estiu. Floten a l’aire els 
bons auspicis i l’escena s’om-
ple d’una atmosfera juganera 
que allunyarà les amenaces i 
només consentirà els embo-
lics amorosos. És una peça on 
tot es combina, la ciutat i el 
camp, els personatges reals i 
els fantàstics, els grans i els 
joves, i les diferents classes 
socials: els poderosos, la inci-
pient burgesia i els humils. 
S’introdueix també l’element 
que neutralitza tots els con-
trastos: el teatre. Com passa 
a Hamlet, el dramaturg inse-
reix el teatre dins del teatre, 
com un altre motiu per riure, 
per burlar-se de la falsedat 

del teatre antic, però també 
com un recurs en què cadas-
cú es pot veure emmirallat. 

El somni ha de reflectir la 
il•lusió del futur que arriba, 
la força de l’amor, les ganes 
de gaudir de la vida i el dina-
misme de la joventut, i tot 
això és el que han procurat 
fer els joves actors de La 

Palangana Teatre, amb uns 
resultats ben dignes. Ara que 
aquesta companyia celebra 
deu anys dalt de l’escenari, és 
interessant comprovar com 
no han perdut l’empenta del 
començament, i celebrem 
que hagin sabut ampliar 
l’equip dels inicis. És un plaer 
comprovar com aquests anys 

que han passat han servit 
perquè ja hi hagi un grup 
notable d’actors que es troba 
bé dalt de l’escenari i que no 
es limita a repetir un text 
après. Alguns apunten quali-
tats de futurs bons actors.

És molt encertat el moment 
en què es representa l’obra 
elegida per celebrar el casa-

ment de Teseu, el duc d’Ate-
nes, amb Hipòlita, ja que es 
fa una magnífica paròdia del 
teatre antic –molt divertida 
la interpretació de Píram i de 
Tisbe, però també la de l’ac-
tor que fa de mur i la del lleó; 
igualment el paper del follet 
entremaliat i el d’Egeu, està 
ben sincronitzada la moder-
nització de l’obra, que inclou 
dansa i música a través de les 
fades i els follets, que signifi-
quen amb la seva caracterit-
zació l’element  antic; de les 
parelles sobresurt la inter-
pretació de Demetri, també 
la d’Helena, però tots fan un 
bon conjunt. 

Darrere de cada moment de 
la representació hi ha un bon 
treball de direcció escènica, 
tot i que de vegades es deixa 
anar en els moments de les 
corredisses una mica incon-
trolades. Potser l’element 
més destacat d’aquesta versió 
sigui la compenetració entre 
l’esperit d’aquesta obra i els 
actors. És una satisfacció que 
en aquests moments i des-
prés de totes les dificultats 
que s’han viscut a Vic a par-
tir del tancament de l’antic 
Teatre Atlàntida per als afi-
cionats teatrals de la ciutat, 
puguem comptar amb una 
companyia que ja celebra els 
deu anys amb tota la il•lusió 
dels qui aspiren a destacar 
en aquest àmbit tan apassio-
nant.
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Una escena d’‘El somni d’una nit d’estiu’, amb els actors de La Palangana Teatre, dissabte a l’Espai ETC de Vic

Simon Orfila tanca amb un gran concert del festival de Moià

Un veu clara, potent, bella

30è Festival de Música 
Francesc Viñas. Simon 
Orfila (baix) i Mercè 
Roca (piano). Església 
parroquial de Moià. Dis-
sabte, 31 d’agost de 2013. 

Moià

Montserrat Rius

Amb un concert extraordi-
nari es va cloure, dissabte a 
la nit a l’església parroquial 
de Moià, el 30è Festival 
Internacional de Música 
Francesc Viñas. Un festival 
recuperat enguany gràcies a 
l’ingent esforç de les Joven-
tuts Musicals de Moià que, 
sense comptar amb cap mena 
de suport institucional, han 
gratat allà on han pogut i 
gràcies a l’esforç –segons 
confessava una emocionada 
Nora Arola, directora del fes-
tival– de petits comerciants, 
parròquia, Joventuts Musi-
cals, públic i premsa. I també 
gràcies a un seguit d’artistes 
que hi han actuat amb com-
plicitat, com ho va fer el baix 
Simón Orfila que, acom-
panyat al piano per Mercè 
Roca, va oferir un concert 
d’aquells que no s’obliden. 

La veu de Simon Orfila 
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El baix-baríton Simon Orfila, en el concert d’aquest dissabte a Moià

imposa i s’estén com una 
poderosa ràfega vocal que 
traspassa l’auditori. Una 
veu clara, potent, bellíssima, 
amb una excel·lent dicció i 
una àmplia tessitura que li 
permet, en una mateixa peça, 
passar de baix a baríton de 

manera homogènia i impac-
tant, com si fos la cosa més 
natural del món. Té caràcter 
escènic i un posat senzill i 
elegant, sense escarafalls 
posa la veu, el to i el movi-
ment de manera que sedueix 
en una total integritat. 

Va interpretar autors 
catalans, com la preciosa 
Damunt de tu, només les flors 
de Mompou, o l’entranyable 
L’Oreneta, de Morera, o Rosó, 
de Ribas, repetida en el bis, 
en una versió esplèndida, 
sageta d’èxtasi artístic i 
àmplia coloratura. Tres àries 
de les òperes més emblemà-
tiques de Mozart (Le nozze di 
Figaro), de Puccini (La Bohè-
me) i de Rossini (Il barbieri 
di Siviglia), van ser les peces 
on l’artista va despullar la 
veu i va demostrar que és 
un cantant amb un talent 

extraordinari. No va oblidar 
interpretar una peça de l’àl-
bum presentat aquest any 
amb el títol de My Dream, 
que inclou cançons menor-
quines i peces de sarsuela, 
amb un clar i exquisit sabor 
mediterrani. Mercè Roca va 
fer una bona lectura de les 
peces, lluminosa i encertada 
cadència mentre semblava 
fer manyagues al teclat. En 
acabar, Simon Orfila va rebre 
una estatueta, reproducció 
del monument al moianès 
Rafael Casanovas, de mans 
de l’alcalde, Dionís Guiteras. 

Joventuts Musicals  
ha tornat a fer  
possible el festival 
sense subvencions


