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La companyia osonenca estrena aquest divendres ‘Hora de hits’ a Torelló

La Nota repassa en 30 cançons 
la història dels grans musicals
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Els components de La Nota Teatre, que estrenen l’obra aquest divendres 

Torelló

J.V.

La història del gran musical  
en petit format i en una tren-
tena de cançons. Aquesta és 
la proposta que La Nota Tea-
tre estrena aquest dissabte a 
Torelló, com a inici d’un cap 
de setmana dedicat als espec-
tacles de producció osonen-
ca. Hora de hits és el segon 
espectacle que produeix 
aquesta companyia, que l’any 
passat s’estrenava a L’Atlàn-
tida de Vic amb Records a  
Broadway.

L’obra es planteja com 
un cabaret itinerant. És en 
un cabaret on transcorre 
l’espectacle que, tal com el 
títol anuncia, transcorre en 
una hora. El temps just per 
repassar una selecció de 
músiques que transportaran 
els espectadors a musicals 
de teatre i de cinema com El 
màgid d’Oz, Cats, Els Mise-
rables, Cabaret, El violinista 
a la teulada, Moulin Rouge, 
Rent o Billy Elliot. Els seus 
autors són un compendi dels 
millors talents del gènere: 
des d’Andrew Lloyd Webber 
a Stephen Sondheim, des de 
Claude-Michel Schönbert 
a Leonard Berstein, d’Ir-
ving Berlin a Will Russell. 
“Les cançons s’han traduït 
al català expressament per 
a l’ocasió”, explica Antoni 
Font, actor de La Nota 

Teatre, que s’ha fet càrrec 
d’aquesta tasca juntament 
amb Rosa Collell. El músic 
Arnau Tordera ha assumit 
la producció musical, unifi-
cant temes de procedències 
molt diverses i amb accents 
que van del jazz al rock o 
el pop. “Són cançons que 
sobrepassen les mateixes 

obres de les que formen 
part”, va dir Antoni Font en 
la presentació de la progra-
mació d’aquesta temporada 
al Cirvianum, el passat mes 
de setembre. Igual que en 
la seva obra de debut, prete-
nen “acostar-nos al públic” 
i demostrar que del musical 
també se’n pot gaudir en 

El Festival de 
Titelles torna a 
Calldetenes amb 
sis espectacles

Calldetenes

J.V.

Superats els 20 anys de 
trajectòria, el Festival de 
Titelles de Calldetenes 
(CallTitellesdetenes) torna a 
partir d’aquest diumenge. La 
31a edició es presenta amb 
sis propostes de companyies 
catalanes i amb la novetat 
que aquesta vegada es repre-
senten en una sola funció, 
durant sis diumenges. Les 
sessions es faran a l’Auditori-
Teatre, a 2/4 de 6 de la tarda. 

L’espectacle que obrirà el 
cicle és El petit elefant, a càr-
rec del Centre de Titelles de 
Lleida. Creat l’any 1986, ha 
posat en escena una vintena 
d’espectacles de producció 
pròpia al llarg del temps, ha 
participat en festivals inter-
nacionals i també organitza 
la Fira de Teatre de Tite-
lles de Lleida, el principal 
referent d’aquest gènere a 
Catalunya. En successius diu-
menges, es podran veure els 
espectacles Un vestit nou, de 
la Cia. Xip-Xap; Els petits més 
grans, d’Artristras; La caput-
xeta, de L’Estaquirot Teatre; 
El cel de la Jojó, d’Inspira 
Teatre, i En Pere sense por, de 
Titelles Vergés, que tancarà 
el cicle el dia 17 de novem-
bre. S’ha posat a la venda 
un abonament per a tots els 
sis espectacles al preu de 25 
euros. El Festival de Titelles 
està organitzat per l’Ajunta-
ment. 

produccions de petit format, 
assequibles a tots els escena-
ris i públics. 

Els actors de La Nota Tea-
tre que interpreten l’obra 
són el mateix Antoni Font i 
Marc Casanova –que ja for-
maven part del nucli inicial 
de la companyia– i les noves 
incorporacions de Guillem 
Rico, Laura Domènech, Irene 
Gonzalo i Eduard Mauri. 
Karen López, per la seva part,  
signes la coreografies. 

Tal com va fer amb la seva 
primera producció, La Nota 

Teatre vol girar amb aquesta 
obra fora d’Osona. Records de 
Broadway es va poder veure 
a Barcelona, al Versus Teatre. 
A banda d’aquests dos musi-
cals de butxaca, la companyia 
va estrenar el passat mes de 
juny a Manlleu Converses 
entre sirenes, un espectacle 
que formava part del cicle 
Manlleu Íntim, basat en el 
llibre del mateix nom, que es 
va veure a Can Puget.

Els temes s’han 
adaptat i traduït al 
català exprés per a 
aquest espectacle

Hora de hits. Teatre 
Cirvianum. Divendres, 11 
d’octubre, 9 vespre. 

Torelló

J.V.

Després de l’èxit incon-
testable 
d’Incendis i 
de Litoral, la 
companyia 
osonenca 
CorCia va 
estrenar 
a Vic el 
passat mes 
d’abril la 
segona obra 
en català 
del dramaturg Wajdi 
Mouawad, Pacamambo. El 
Cirvianum rebrà diumen-
ge aquest muntatge dirigit 
per Montse Albàs i inter-
pretat pels actors Jordi 
Arqués, Joan Roura, Marta 
Parramon i Montserrat 

Grau. La traducció al cata-
là es va fer expressament 
per a aquesta obra, i la sig-
na un altre actor osonenc, 

Ramon Vila.
És un text 

que l’autor 
va escriure 
“pensant 
en nens 
de 10 a 12 
anys”, amb 
la intenció 
d’explicar 
què és la 
mort, a 

través del teatre. La prota-
gonista és una nena que es 
tanca en un soterrani amb 
el cadàver de la seva àvia. 

De l’autor d’‘Incendis’

Pacamambo. Teatre 
Cirvianum. Diumenge, 13 
d’octubre, 6 tarda. 

CorCia Teatre porta ‘Pacamambo’

Torelló

J.V.

Un grup d’artistes estan 
esperant 
per fer una 
prova de 
càsting, 
moment en 
què afloren 
totes les 
seves pors i 
manies, i es 
creen entre 
ells unes 
relacions 
fins llavors inexistents. 
Aquest és l’argument 
essencial de Càsting, l’es-
pectacle de la companyia 
osonenca L’Ou Cost que 
aquest dissabte arriba al 
Cirvianum, gairebé un 
any després d’haver-se 

estrenat. El mim i l’humor 
gruixut afloren i provo-
quen la comicitat cons-
tant en aquesta obra que 

interpreta la 
companyia 
que inte-
gren Xevi 
Font, Lluís 
Bové, Carles 
Font, Marc 
Freixenet 
i Jacob 
Valltra-
munt, amb 
direcció de 

Pep Simon. La companyia 
es va crear fa tres anys, i 
fins ara havia fet actuaci-
ons en petit format.

El ‘Càsting’ de L’Ou Cost 

Càsting. Teatre 
Cirvianum. Dissabte, 12 
d’octubre, 9 vespre. 

Una proposta d’humor sobre el teatre

Obeses, dissabte a 
l’Eliseu de Roda
Roda de Ter El grup Obeses 
presentarà aquest dissabte 
al Teatre Eliseu de Roda el 
seu últim treball, Zel, en un 
concert que començarà a les 
10 del vespre. El grup for-
mat per Arnau Tordera (veu 
i guitarra), Arnau Burdó 
(teclats i producció), Jaume 
Coll (baix) i Mariol Montané 
(bateria) va estrenar aquest 
treball el passat mes de 
febrer. 

El llibre ‘Emboscats’ 
es presenta a La Tralla
Vic La llibreria La Tralla 
acull aquest divendres a les 7 
de la tarda la presentació del 
llibre Emboscats, la guerra 
dels que no van voler anar-hi, 
d’Esther Miralles. El treball 
recull els testimonis de la 
gent que es va amagar per no 
haver d’anar al front entre 
1936 i 1939. L’autora serà 
entrevistada també a l’espai 
7 dies d’EL 9 TV.


