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UN TREBALL INICIAT AMB CINEFILMS Un concert del Cor Vivaldi els va impressionar i el director de fotografia manresà Carles Muñoz i la
documentalista grega Christina Pitouli van decidir abocar esforços i rodar un documental. El treball, en fase de postproducció i amb el finançament
obtingut a través de Verkami, no és un reportatge sobre el món coral sinó sobre les relacions d’un col·lectiu. Una història de personatges ben reals



L’arrel de La cosa més avorrida
del món té a veure amb el des-
aparegut director manresà Joan
Soler (1962-2014). En un concert
benèfic a favor de l’ONG Jal, de la
qual el cineasta era el responsable
a Manresa, hi va participar el Cor
Vivaldi, una formació amateur
amb la qualitat i el prestigi dels pro-
fessionals, que enguany celebra el
seu 25è aniversari. A aquell concert
hi va assistir el manresà Carles Mu-
ñoz Gómez-Quintero, director de
fotografia, editor i guionista, i com-
pany de Soler des dels inicis de la
productora Cinefilms. Ell i Chris-
tina Pitouli, periodista i docu-
mentalista grega, van quedar fas-
cinats pel cor infantil i juvenil, i pel
seu director, Òscar Boada. I van de-
cidir que els convertirien en els
protagonistes d’un llargmetratge
documental. Era el Nadal del 2012. 

L’abril del 2013, amb la compli-
citat i el material de Soler («si no no
haguéssim pogut començar», diu
Muñoz), van posar fil a l’agulla i
durant sis mesos van fer un ex-
haustiu seguiment del cor, fins a la
seva participació en el prestigiós
Certamen Internacional de Cant
Coral de Tolosa, el novembre pas-
sat. Per a la postproducció neces-
sitaven un mínim de 4.200 euros
que ja han obtingut a través de la
plataforma Verkami. Els ha so-
brat 21 dies però continua activa:
«sempre podrem oferir més als qui
ens han fet confiança», explica
Muñoz, que amb Pitouli codirigex
el documental.

Però avisen. «No és un repor-
tatge sobre el món coral, sinó so-
bre un col·lectiu, amb les seves re-
lacions de proximitat, de distància,

properes, canviants, però sempre
intenses. És una història de per-
sonatges», subratlla Muñoz. Una
pel·lícula «d’emocions on l’espec-
tador veurà els budells de tot ple-
gat: quin i com és el procés de tre-
ball d’aquests nens i nenes, sense
edulcorar. Els riures però també els
plors, els patiments i les recom-
penses». El que inicialment va
impressionar Muñoz i Pitouli, el

primer dia que van arribar a l’es-
cola Ipsi de Barcelona -on es crea
el Cor Vivaldi–Petits Cantors de Ca-
talunya   l’any 1989 pel pianista i di-
rector, Òscar Boada– va ser que «els
nens del cor mai no fan pati. Des-
tinen l’estona d’esbarjo a assajar i
cantar. És la seva passió». El cor el
formen 46 veus blanques d’entre 8
i 17 anys. «Alguns són encara nens
però d’altres ja han entrat a l’ado-

lescència. Ens interessava reflec-
tir tot això: el pas de la infantesa a
l’edat adulta, l’amistat, el sacrifici,
els dubtes, la seguretat... les rela-
cions humanes», diu Muñoz. 

I partint d’aquesta base, Muñoz
i Pitouli han seguit, específica-
ment, el director i tres cantaires:
«Mosquitet, el pseudònim d’una
nena, molt tímida, que vol passar
les proves per arribar a cantar al

cor; el Gnomo, el més petit de
tots, que també intenta una vega-
da i una altra entrar al cor, no no-
més assajar; i la Petita diva, una
nena de 14 anys amb una veu im-
pressionant en una edat difícil». Els
pseudònims són marca Boada. I
ells i elles, encantats.  Són nens, diu
Muñoz, «amb agenda, però que
fan l’impossible per estar al cor».
Ells i  «el carismàtic» Òscar Boada
centren un llarg documental de 80
minuts que no oblida ni la pro-
fessora de cant, Pilar; ni la màna-
ger del cor. 

Titular el projecte La cosa més
avorrida del món vol ser una «pe-
tita ironia, una provocació» perquè,
segurament, reflexiona Muñoz,
«molta gent deu pensar que can-
tar en un cor  és això». I no. 

Un cop acabada la pel·lícu-
la –probablement la propera tar-
dor– Christina Pitouli i Carles Mu-
ñoz la mouran «pel circuit natural
de festivals». La intenció és estre-
nar-la a Barcelona i a Atenes. De
moment, i després de presentar el
projecte  en un festival de Salòni-
ca, un canal de la televisió turca s’hi
ha interessat.
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Les petites grans històries del Cor Vivaldi
El manresà Carles Muñoz i Christina Pitouli codirigeixen el llargmetratge documental  «La cosa més avorrida del món»

ARXIU PERSONAL

TRES IMATGES DEL TREBALL El director Òscar Boada amb una part dels integrants del cor durant un assaig
Una de les protagonistes del film, anomenada «Mosquitet», amb la Pilar, la professora de cant Els dos responsables
del treball, Christina Pitouli i el manresà Carles Muñoz. El rodatge del documental es va iniciar l’abril del 2013
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Christina Pitouli i Carles Muñoz
Nascuda a Ioannina (1986,
Grècia), Pitouli és llicenciada

en Periodisme per la Universitat Pan-
teion d’Atenes. Ha rodat dos curts.
Carles Muñoz Gómez-Quintero (Man-
resa, 1978) va estudiar direcció cine-
matogràfica i des de fa 10 anys tre-
balla com a director de fotografia i
guionista.



ELS AUTORS

Marialba Esquius en una escena. Es pot veure fins al 22 de juny

IMATGE PROMOCIONAL

El teatre Akadèmia tanca tem-
porada amb Matèria viva, una
adaptació de la novel·la homòni-
ma de la manresana Teresa Fran-
quesa, biòloga, i Premi Joaquin
Ruyra de narrativa 2008.

L’obra, que es pot veure fins al
22 de juny al carrer Buenos Aires,
47-49, la interpreta l’actriu su-
rienca Marialba Esquius. Està ins-
pirada en fets autobiogràfics, i es-
crita en un procés terapèutic de
tractament del càncer. Matèria
viva és un monòleg, una història
íntima de moltes veus en una, la
d’Esquius, que explica els seus
records, dolors i alegries en un
muntatge que s’alimenta de la
vida i de la mort. En el text l’auto-
ra rescata la memòria de persones,

situacions i paisatges que han
marcat la seva vida, i, sobretot, la
seva manera d’afrontar una ma-
laltia com el càncer. La peça, que
es va preestrenar a Súria i l’abril del
2012 i es va poder veure al teatre
Kursaal de Manresa, la dirigeix el
belga Nicolas Hermansen, que,
al costat de l’actriu surienca, signa
la dramatúrgia. El muntatge es
podrà veure de dimecres a dissabte
a les 20.30 h, i diumenge, a les 18.30
h. Hi ha una funció especial per a
col·lectius de dones el 18 de juny.
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«Matèria viva» al teatre Akadèmia
L’obra, amb la surienca

Marialba Esquius, adapta
una novel·la de la manresana
Teresa Franquesa




