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De tres en tres
L’Atlàntida i el Cirvianum obren la temporada amb tres dies de teatre, música i dansa

Vic

J.V.

Va ser el gran èxit de la 
temporada anterior al Tea-
tre Nacional de Catalunya 
i ara continua en la gira 
que està fent per teatres de 
Catalunya 
i les Illes. 
Barcelona, 
de Pere Rie-
ra, omplirà 
divendres la 
Sala Ramon 
Montanyà de 
L’Atlàntida, 
on ja fa dies 
que totes 
les entrades 
estan venu-
des. Després 
de la presentació que va 
tenir lloc divendres pas-
sat, aquesta és l’autèntica 
estrena de la temporada 
2013-2014 a L’Atlàntida.

El duel interpretatiu 
entre Míriam Iscla i Emma 
Vilarasau s’ha demostrat 
perfecte per posar en 
escena un text vigorós, 

que situa l’escena en la 
Barcelona de 1938 on ja 
arriben els bombardejos 
de l’aviació franquista. Les 
dues actrius interpreten 
unes amigues separades 
per la guerra que es retro-

ben: una és 
vídua i al 
càrrec de 
la família 
(Míriam 
Iscla), l’altra 
ha sortit a 
veure món i 
torna sense 
cap lligam 
(Emma 
Vilarasau). 
L’extraordi-
nari repar-

timent es completa amb 
Jordi Banacolocha, Pepa 
Planas i Joan Carreras, 
entre altres.

‘Barcelona’, teatre d’emoció

Barcelona. L’Atlàntida, 
Sala Ramon Montanyà. 
Divendres, 4 d’octubre,  
2/4 de 9 vespre.

Bluesin’ the Jazz. Big 
Mama i Original Jazz 
Orquestra. Teatre 
Cirvianum de Torelló. 

El gran èxit del TNC omple L’Atlàntida

Vic

J.V.

El Ballet Nacional de Cuba, 
considerat entre les millors 
companyies de dansa clàs-
sica del món, arriba aquest 
dissabte a Vic amb una de 
les grans 
obres del 
gènere, Cop-
pélia. Encara 
sota la direc-
ció d’Alicia 
Alonso, que 
als seus 92 
anys està 
seguint la 
gira per l’Es-
tat espanyol, 
el Ballet 
Nacional de 
Cuba posa en escena una de 
les coreografies més famo-
ses que va crear ja fa més 
de mig segle, tot i que la 
data d’estrena és imprecisa. 
Alicia Alonso va treballar 
sobre l’original d’Arthur 
Saint-Léon estrenada el 
1870 a París i la versió que 
n’havia fet Marius Petipa. 

Coppélia és un conte 
romàntic en dos actes que 
té com a protagonistes una 
parella d’enamorats i un 
curiós inventor, Coppe-
lius, que vol fabricar una 
nina amb ànima. Un dels 

atractius del 
ballet era 
la inclusió 
de danses 
populars 
centreeuro-
pees, passa-
des pel sedàs 
clàssic. 

L’entrada 
a l’especta-
cle d’aquest 
dissabte a 
L’Atlàntida 

dóna dret als espectadors 
a assistir a l’assaig general 
de la companyia, previst 
per a les 6 de la tarda. 

Ballet i companyia clàssics

Coppélia. L’Atlàntida, 
Sala Ramon Montanyà 
Dissabte, 5 d’octubre, 2/4 
de 9 vespre. 

El Ballet Nacional de Cuba i ‘Coppélia’

Torelló

J.V.

Tenen en comú el fet que 
són catalans i que canten 
en anglès. Més enllà d’ai-
xò, les propostes artísti-
ques de The 
Free Fall 
Band i del 
manlleuenc 
Roger Usart 
són dife-
rents, i es 
contrastaran 
divendres 
en un doble 
concert al 
Teatre Cir-
vianum de 
Torelló. 

Roger Usart començarà 
l’actuació amb les cançons 
del seu últim disc, Cage 
without a bird, acompanyat 
per Toni Mena (guitar-
ra), Toni Serrat (bateria 
i percussions), Guillem 
Costa (baix), Marçal Ayats 
(violoncel) i Carla Ser-

rat (veus). Del folk-rock 
d’aquesta proposta es pas-
sarà a The Free Fall Band, 
el quartet del Maresme 
que va sorprendre per la 
perfecció del seu primer 
treball, Elephants never 

forget. Jan 
Bosch, Marc 
Salicrú, 
Miquel Coll 
i Xavier 
Armiñana 
van entrar 
per la porta 
gran al món 
musical grà-
cies al seu 
indie pop 
clàssic, sen-
zill i gens 

pretensiós que ja compta 
amb comparacions amb 
Belle & Sebastian i Jonat-
han Richman

Doble de catalans en anglès

Roger Usart i The 
Free Fall Band. Teatre 
Cirvianum. Divendres, 4 
d’octubre, 9 vespre.

The Free Fall Band i Roger Usart, junts

Torelló

J.V.

Són cartes autèntiques. Un 
total de 22 cartes que van 
escriure personatges cone-
guts de l’era moderna i 
contemporà-
nia. Joaquim 
Oristrell 
va partir 
d’aquests 
textos reals 
per aixecar 9 
maletes, un 
gran especta-
cle teatral a 
partir d’unes 
bases senzi-
lles i sòlides: 
els textos 
llegits per una actriu com 
Mercè Sampietro, amb 
l’acompanyament musical 
d’Eduard Iniesta, sobre 
els quals es construeix la 
dramatúrgia. Els noms 
dels autors són una barreja 
indescriptible en una sola 
paraula. Des de Nietzsche 

a Lluís Companys, des de 
Franco a Henry Miller, des 
de Josep Pla a Napoleó... 
passant per James Joyce, 
Groucho Marx, John Len-
non, Albert Einstein o 
Marylin Monroe. 

9 maletes és 
un exemple 
del tarannà 
de la progra-
mació del 
Cirvianum 
d’aquesta 
temporada: 
espectacles 
de petit 
format i de 
gran quali-
tat. Els dos 
protagonis-

tes compartiran una tertú-
lia amb el públic, al foyer 
del teatre, una vegada aca-
bada la funció. 

Cartes en veu de Sampietro

9 maletes. Teatre 
Cirvianum de Torelló. 
Dissabte, 5 d’octubre, 9 
vespre. 

‘9 maletes’, un petit gran espectacle 

Quadrivium, 
un espectacle 
fet per a joves

Torelló

J.V.

Quadrivium era el terme 
llatí amb què es designa-
ven els estudis de quatre 
matèries considerades arts 
liberals (aritmètica, música, 
geometria i astronomia). 
Quadrivium és també el nom 
que s’ha donat a l’espectacle 
que el Grup Xarxa de Torelló 
va estrenar el mes de maig 
passat i que es pot tornar a 
veure aquest diumenge al 
Cirvianum. En aquest cas són 
també quatre els elements 
que conflueixen: música, 
llum, dansa i imatge. Es 
ballen quatre estils de dansa 
(contemporània, jazz, africa-
na i street dance), relaciona-
des amb els quatre elements 
clàssics (terra, aire, aigua 
i foc). L’espectacle és una 
aposta feta per joves i desti-
nada al públic jove.

Joan Reig i 
Refugi, amb el 
‘Viatge a Ítaca’

Vic

J.V.

Des de finals de l’any 2006 
Joan Reig, bateria d’Els Pets 
i de Mesclat, defensa com a 
cantant el projecte Refugi 
acompanyat pel pianista 
Joan-Pau Chaves, el bateria 
Pep Solà i Albert Vila al 
contrabaix. Després de revi-
sitar els clàssics de la Nova 
Cançó, ara presenten la seva 
particular versió del mític 
disc de Lluís Llach Viatge a 
Ítaca (1975), un dels treballs 
més rellevants i significatius 
de la història de la música 
catalana. Si fins ara Refugi 
oferia una recopilació de 
peces de diversa procedèn-
cia, aquest cop en els seus 
recitals interpreten tot el 
disc sencer, la cançó Ítaca 
que ocupava una cara i les 
quatre de la cara B, entre les 
que hi ha Abril 74.

Quadrivium. Teatre 
Cirvianum. Diumenge, 6 
d’octubre, 6 tarda.

Viatge a Ítaca. Refugi. 
L’Atlàntida, Sala Joaquim 
Maideu. Diumenge, 6 
d’octubre, 6 tarda. 


