
Divendres, 17 de gener de 2014

32 NOU9 CULTURA EL

El 29 de maig d’aquest any es compli-
ran 20 anys de la inauguració del Tea-
tre Cirvianum, el primer equipament 
escènic modern que va tenir Osona. 

La vida cultural de la Vall del Ges no 
s’entendria avui sense aquesta sala, 
per on han passat 650.000 especta-
dors. Els artistes que protagonitza-

ran la temporada van brindar aquest 
dimecres per l’aniversari, mentre 
l’Ajuntament ja pensa a posar-lo al 
dia, sobretot el pati de butaques. 

Vint anys del nou Cirvianum
El teatre de Torelló celebra l’aniversari de la reforma amb una programació de luxe fins al mes de maig
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Potser perquè la millor 
manera de celebrar-ho és 
demostrant que continua 
viu, el Cirvianum no té 
previst cap espectacle extra-
ordinari per celebrar els 20 
anys de la seva remodelació. 
La temporada, però, es va 
presentar dimecres amb pro-
postes destacades: el retorn 
d’Els Joglars a Osona des-
prés de gairebé una dècada 
d’absència, la repetició del 
concert de Quimi Portet, 
Jaume Sisa i Miquelangel 
Oliver, la presentació del 
nou disc de Guillem Roma o 
l’estrena de Fantasies del Ges, 
un espectacle de producció 
local basat en la música per a 
cobla, sense oblidar el teatre 
de petit format i alternatiu o 
els espectacles familiars, que 
s’han constituït en una de les 
marques de la casa. 

La presència d’Els Joglars, 
ara sota la direcció del tore-

llonenc Ramon Fontserè, és 
la primera de les grans apos-
tes. La companyia d’origen 
osonenc hi representarà El 
coloquio de los perros, una 
versió d’aquest clàssic de 
Miguel de Cervantes en què 
dos gossos parlen sobre el 
món dels humans. El mateix 
Fontserè és un dels actors 
protagonistes del muntatge, 
que es podrà veure el dissab-
te 25 de gener. La represen-
tació de Torelló “serà l’única 
que es farà a Osona”, explica-
va dimecres Ramon Fontserè. 
Feia 9 anys que la companyia 
no havia actuat a la comarca, 
des que hi van presentar El 
retablo de las maravillas el 
maig del 2005. També va ser 
al Cirvianum i, curiosament, 
també amb un text de Cer-
vantes. 

L’oferta teatral inclou 
també l’obra Stockmann, de 
la Cia. Les Antonietes, una 
adaptació del clàssic d’Hen-
rik Ibsen Un enemic del 
poble. La torellonenca Mireia 

Illamola és una de les actrius 
d’aquesta jove companyia, 
dirigida per Oriol Tarascon, 
que actuarà a Torelló el 29 de 
març. Pocs dies després, el 14 
d’abril, passarà per l’escenari 
Red Pontiac, una comèdia crí-
tica escrita i dirigida per Pere 
Riera –l’autor de Barcelona– 
que protagonitzen les actrius 

Míriam Iscla i Cristina 
Cervià i que gira entorn de 
dos personatges femenins 
i les diferents maneres que 
tenen d’enfrontar-se a la 
maternitat: “Una desapareix 
i l’altra es reivindica, una és 
molt maternal i l’altra no”, 
explicava dimecres Míriam 
Iscla. L’oferta teatral es com-
pleta amb la presència d’Al-

berto San Juan. El dia 10 de 
maig, el conegut actor madri-
leny, fundador de la compa-
nyia Animalario, representa 
el monòleg Autorretrato de 
un joven capitalista español. 
A cavall entre el circ i la dan-
sa, es veurà a Torelló Cru, de 
la companyia Fet a Mà (1 de 
febrer). 

La música tindrà com a 
protagonistes el trio Portet-
Sisa-Oliver (7 de febrer), 
que després d’haver actuat 
en l’espectacle inaugural del 
darrer Mercat de Música 
Viva de Vic han decidit con-
tinuar fent alguns concerts 
conjunts. Mazoni també hi 
porta la seva gira de presen-
tació del nou disc que acaba 
de treure a la llum, Sacrifi-
queu la princesa (15 d’abril), 
i Obeses actuarà per primera 
vegada al teatre torellonenc 
amb el que ja fa gairebé un 
any que és en rodatge, Zel 
(24 de maig). “Ens agrada 
presentar la nostra música 
en un gran teatre, i hi por-

tarem tota l’escenografia, 
grandiloqüent i pomposa”, 
explicava dimecres el líder 
de la banda, Arnau Tordera. 
Sí que serà d’estrena rigorosa 
el nou disc de Guillem Roma 
(3 de maig), que aquests dies 
es comença a gravar amb la 
participació d’una Camping 
Band Orchestra encara més 
àmplia (24 músics) i que 
portarà per títol Nòmades. 
També serà de rigorosa 
estrena l’espectacle Fanta-
sies del Ges (22 de març) on 
el vigatà Jordi Lara torna a 
portar la música de cobla al 
terreny contemporani, amb 
la participació de la cobla 
Reus Jove, la Coral Cervià i la 
colla sardanista Encís, entre 
d’altres. La torellonenca Buia 
Reixach dirigirà el Cor de 
Noies de l’Orfeó Català (25 
de maig) en l’estrena d’un 
nou repertori que engloba, 
sota el títol de La lluna parla; 
Cants de nit alguns dels lie-
der de Schubert, Schumann, 
Mendelssohn i Brahms. 

Xarxa torna 
a presentar 
el musical 
‘Lennon’

Torelló
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L’any 2014 arrenca al 
Cirvianum amb la reposi-
ció d’un dels espectacles 
locals de més èxit, Len-
non, a càrrec del grup Xar-
xa. Es tracta d’un musical 
basat en el llibre El jove 
Lennon de Jordi Sierra i 
Fabra, que ha dirigit Jordi 
Torres i que interpreten 
una vintena d’actors joves 
torellonencs, d’entre 14 i 
16 anys. La representació 
serà a les 9 del vespre. A 
finals de la temporada, el 
grup Xarxa de Torelló tor-
narà a ocupar l’escenari 
amb un espectacle de dan-
sa contemporània barrejat 
amb arts visuals, Relâche 
(7 de juny). El muntatge 
també és creat i interpre-
tat per joves torellonencs. 
Des de fa més de 10 anys, 
Xarxa és una part essenci-
al del Cirvianum perquè 
s’ocupa de la programació 
familiar i produeix espec-
tacles propis.

Protagonistes de la temporada
Torelló La presentació de l’oferta del Teatre Cirvianum per 
al primer semestre del 2014, dimecres passat, sí que va tenir 
un caràcter especial amb motiu del 20è aniversari. Sobre el 
mateix escenari del teatre hi havia bona part dels protago-
nistes musicals i teatrals de la programació, i representants 
d’entitats i col·lectius que en fan ús, fent pinya per mostrar 
el seu suport al teatre públic torellonenc. A la fotografia, en 
primer terme, l’actriu torellonenca Mireia Illamola, que hi 

portarà l’obra Stockman amb la companyia Les Antonietes, 
i que va llegir el manifest commemoratiu. Al seu darrere, 
Míriam Iscla, Ramon Fontserè, el programador Pep Tines, 
la regidora Núria Güell, Arnau Tordera, Marcel Gros, Jordi 
Lara i Buia Reixach. En el manifest es va reivindicar la cultu-
ra com “un valor social irrenunciable” i es va proclamar que 
“tot el que passa dins d’un teatre i al seu entorn ajuda a ser 
més lliures, a adquirir saviesa, a ser més a prop de la felici-
tat”. 

Sisa-Portet-Oliver, 
Els Joglars, Guillem 
Roma o Mazoni, en 
la programació


