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Modest Moreno, Jordi Coromina i Toni Casassas l’escenificaran dissabte sota la batuta de Mònica Pagès

Estrenen a Ripoll un espectacle per 
donar a conèixer la figura d’Oliba
Ripoll

Ruth Espuny

Imatge, música i poesia. 
Aquests seran els tres ingre-
dients de l’espectacle La 
invocació d’Oliba, ideat per 
la periodista Mònica Pagès, 
i que s’estrenarà aquest 
dissabte a les 10 de la nit al 
monestir de Ripoll. Segons 
Pagès, l’espectacle ha d’aju-
dar a conèixer millor la figu-
ra de l’abat Oliba “sobretot 
en el camp biogràfic”, ja que 
segons diu “és un desconegut 
per la gent del carrer”. La 
intenció és que acabi essent 
un espectacle itinerant “i 
portar-lo als diversos espais 
romànics de Catalunya, 
seguint el camí que va mar-
car Oliba”.

Es tracta d’una proposta 
artística que fa un recorregut 
per les traces que ha deixat la 
memòria de l’abat Oliba a la 
cultura catalana en aquests 
mil anys d’història, a través 
de la música, la poesia i la 
imatge. Això es portarà a 
escena gràcies a la participa-
ció de Jordi Coromina, que 
hi posarà la veu; el ripollès 
Modest Moreno, amb la 
música per orgue, i el vigatà 
Toni Casassas, que es farà 
càrrec de la videocreació. 
Segons explica Pagès, aquest 
rastre d’Oliba “l’he trobat” 

Toni Casassas, Modest Moreno i Jordi Coromina, a Ripoll

en escriptors com Verdaguer 
o Segarra o el Cançoner de 
Ripoll; en músics com els 
montserratins pare Antoni 
Soler o Odiló M. Planàs; en 
el paisatge de la Catalunya 
que va recórrer, des de 
Montserrat fins a Cuixà, i en 
l’arquitectura que va deixar 
en ciutats com Vic i Ripoll.

L’espectacle La invocació 
d’Oliba té tres parts ben 

definides: una primera és 
biogràfica. “La gent sap poca 
cosa de la seva vida com 
ara que era nét de Guifré el 
Pelós”, diu Pagès. La segona 
és una part més moral i de 
contingut ideològic “fent 
referència a la carta de Pau 
i Treva”, i una tercera que 
seria la part més artística i 
estètica, a través de l’arqui-
tectura del romànic. Coromi-

na serà el rapsode, tant dels 
textos biogràfics com dels 
poemes, mentre que Modest 
Moreno “crearà l’atmosfera 
sonora amb la interpretació 
de diversos autors amb l’or-
gue”, però també estrenarà 
una peça seva, Pregària a 
Santa Cecília. Per últim, tot 
plegat estarà acompanyat 
de les imatges creades per 
Casassas. L’espectacle dura 
poc menys d’una hora.

L’objectiu és 
poder itinerar el 
muntatge en altres 
poblacions del país

Pagès apunta que “per 
nosaltres és molt impor-
tant” estrenar l’espectacle al 
monestir de Ripoll “perquè 
és un lloc molt simbòlic”, i 
afegeix també la seva satis-
facció de poder comptar amb 
“tres artistes originaris de 
terres olibanes i amb una 
àmplia trajectòria que recre-
aran l’esperit d’aquesta figu-
ra històrica”. Les entrades 
es poden comprar al Museu 
Etnogràfic de Ripoll o bé a 
taquilla el dia de l’espectacle.

‘Cru’, dansa   
i acrobàcia, 
dissabte al 
Cirvianum  
de Torelló

Torelló

EL 9 NOU

A mig camí entre la dansa 
i l’acrobàcia, barrejant ele-
ments del teatre i el circ, el 
Teatre Cirvianum presenta 
aquest dissabte Cru, un dels 
espectacles triomfadors en 
la darrera edició de la Fira de 
Teatre de Tàrrega. 

Dos actors catalans que 
van coincidir formant-se 
al Lido Circus de Tolosa de 
Llenguadoc, Marta Torrents 
i Pau Portabella, van crear 
aquest muntatge amb la col-
laboració artística de Blau 
Mateu i partint de l’expres-
sió corporal com a forma 
d’expressar sentiments. 
Constituïts actualment com 
a Companyia Fet a Mà, estan 
presentant la seva proposta 
amb èxit en escenaris tan 
destacats com el London 
International Mime Festival, 
on van al gener. Cru tam-
bé va rebre un guardó a la 
darrera edició dels premis 
Zirkòlika. L’oferta del cap 
de setmana al Cirvianum es 
completa, diumenge, amb 
La pastissera i els follets, un 
espectacle familiar de L’Esta-
quirot Teatre.

Esperit! i Happy 
Jawbone Family,  
a la Jazz Cava
Vic La inclassificable pro-
posta de l’home-orquestra 
Mau Boada, Esperit!, torna 
a Vic dissabte. El músic-
compositor-cantant de Sant 
Celoni avançarà en l’actu-
ació les propostes del seu 
proper disc, La lluminosa, 
que sortirà el proper mes de 
febrer. Havent deixat la seva 
empremta en una vintena 
de treballs –singularment, 
de Les Aus– Mau Boada 
va emprendre el projecte 
Esperit! en solitari, amb el 
qual ha publicat dos treballs, 
Endavant continu (Bankrob-
ber, 2011) i Elèctric mostela 
(Bankrobber, 2012). El con-
cert és a les 11 de la nit. La 
programació de la Jazz Cava 
es completa diumenge amb 
l’actuació de Happy Jawbo-
ne Family, una formació de 
Vermont (EUA) que factura 
un folk psicodèlic particular, 
que destaca per l’ús d’instru-
ments de joguina. El concert, 
gratuït, és a les 7 de la tarda.

Cru. Cia. Fet a Mà. Teatre 
Cirvianum. Dissabte, 1 de 
febrer de 2014, 9 vespre. 

La invocació d’Oliba. Mo-
nestir de Ripoll. Dissabte, 1 
de febrer de 2014, 10 nit.

Un total de nou intèrprets i formacions musicals participaran, diumenge a L’Atlàntida de 
Vic, al festival benèfic Junts Ho Farem Possible, que ha organitzat Osona contra el Càncer 

Osona contra el Càncer en concert

Vic

EL 9 NOU

Un gran cartell per una 
gran causa. Un total de nou 
intèrprets i formacions de la 
comarca actuaran diumenge, 
a partir de les 6 de la tarda a 
la Sala Ramon Montanyà de 
L’Atlàntida, en un festival 
benèfic que ha organitzat 
Osona contra el Càncer sota 
el nom Junts Ho Farem Pos-
sible. L’acte escenificarà la 
posada en marxa de la macro-
campanya que està impulsant 
aquesta entitat per recaptar 
fons per a la construcció 
d’una nova àrea d’oncologia a 
l’Hospital General de Vic.

La iniciativa permetrà veu-
re dalt de l’escenari artistes 
d’estils ben diferents. De fet, 
el concert s’ha estructurat 
en dues parts. La primera, 
de tall més clàssic, l’obrirà la 

pianista i cantant lírica Mer-
cè Villanueva, de Vic, que 
actualment està completant 
la seva formació a Londres. 
La seguiran el duo format 
per l’osonenc Jordi Palau, 
intèrpret de flauta travesse-

ra, i el pianista Gennady Dzu-
benko. Un altre reconegut 
pianista, el torellonenc Joan 
Rubinat, serà el tercer d’ac-
tuar, just abans que pugin a 
l’escenari les membres del 
cor Nàiades, que dirigeix la 

manlleuenca Buia Reixach. 
La segona part prendrà un 
aire molt més pop. Primer 
amb Jordi Gas, que amb el 
piano presentarà alguna peça 
del seu nou disc, que està 
previst que surti al carrer pel 
març. El seguiran Pep Sala 
i Roger Usart, que oferiran 
alguns dels seus temes en 
format acústic. Les dues 
últimes actuacions estaran 
protagonitzades per Joana 
Serrat i Oques Grasses. Tant 
la cantautora vigatana com 
la formació que lidera Josep 
Montero també estan enlles-
tint nous treballs, que veuran 
la llum ben aviat. La conduc-
ció de l’acte anirà a càrrec de 
l’actor i monologuista vigatà 
Xevi Font.

Nova àrea oncològica
Vic

EL 9 NOU

El concert de diumenge 
obrirà, formalment, la cam-
panya de captació de fons 
que ha encetat Osona con-
tra el Càncer per finançar 
el 70% del cost (un milió) 
de la nova àrea oncològica 
de l’Hospital General de 
Vic. En total, 700.000 euros. 
De fet, ja en tenen gairebé 
400.000, que han anat estal-

viant d’altres campanyes. 
Durant tot l’any s’aniran 
organitzant iniciatives arreu 
de la comarca i la campanya 
es tancarà, a l’octubre, amb 
una gran marató televisiva 
a través d’EL 9 TV.

Les entrades del concert 
–en una de les dues cites a 
l’any que L’Atlàntida cedeix 
a iniciatives solidàries– cos-
ten 18 euros, i també s’ha 
obert una fila O per a apor-
tacions voluntàries.

Junts Ho Farem Possible. 
Diumenge, 2 de febrer, 6 
tarda, L’Atlàntida de Vic.


