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Mishima, Lluís Soler i Les Antonietes, en la programació que obre la temporada a Torelló

El Teatre Cirvianum programa 
obres de València i de les Illes
Torelló

J.V.

La presència de produccions 
teatrals del País Valencià i 
les Illes és una de les nove-
tats en la programació del 
Teatre Cirvianum de Torelló 
per a aquesta nova tempora-
da, que dimarts es va presen-
ta. Una festa que continua 
els actes commemoratius 
del 20è aniversari de la sala, 
aquest divendres, donarà pas 
a una oferta d’una quinzena 
d’espectacles des d’ara fins 
a Nadal, el primer dels quals 
serà, aquest mateix cap de 
setmana, a càrrec del grup 
local Nou69 Teatre. 

La possibilitat de fer tea-
tre de la resta dels Països 
Catalans ha vingut donada, 
paradoxalment, per un pro-
grama d’ajuts del Ministeri 
de Cultura. Platea és el nom 
d’aquest programa, impulsat 
per l’Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y la Músi-
ca (INAEM) per promoure 
les gires d’espectacles. “Els 
grups van a taquillatge, i si 
no s’arriba a recaptar el seu 
catxet la subvenció hi posa el 
que falta”, explica Pep Tines, 
programador del Teatre 
Cirvianum. Això permet con-
tractar aquests espectacles 
“a un preu mínim”. Des del 
Cirvianum es van seleccio-
nar quatre espectacles: dues 
produccions balears, una 
valenciana i una andalusa. 
Tines assegura que no hi ha 
cap discriminació a les que 
parlen “en castellà”, sinó que 
s’ha fet una tria en funció del 
nivell: “No hauria volgut fer 
venir una companyia de fora 
sabent que aquí n’hi ha una 
altra de tanta o més qualitat”. 
Una de les obres selecciona-
des és Acorar, un èxit de l’ac-
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Els quatre actors de Nou69 Teatre que aquest cap de setmana estrenen l’obra ‘Salvatges’

Torelló

J.V.

Dobrin Plamenov, de Tore-
lló, debuta com a director 
teatral amb la primera obra 
de la temporada al Cirvia-
num, Salvatges, una produc-
ció de Nou69 Teatre que es 
podrà veure aquest dissabte 
i diumenge. 

La companyia torellonen-
ca estrena aquest text en 
clau de comèdia negra, que 
parteix de la discussió entre 
dos nens. Els pares respec-
tius decideixen fer una reu-
nió per solucionar el pro-
blema civilitzadament, però 
“la discussió dels fills s’aca-

barà convertint en un dis-
barat enorme dels adults, 
i la confessió de les seves 
vides”. Berta Bonet, David 
Ceballos, Judit Quintana i 
Albert Solans són els actors 
que donaran vida als quatre 
personatges protagonistes, 
en un argument “visceral, 
però subtil a la vegada”, 
diu Plamenov. Salvatges 
pertany també a un registre 
nou per a una companyia 
que sempre s’ha dedicat al 
vodevil. “Volíem confirmar 
que podem fer una obra 
més complicada d’explicar”. 
Dobrin Plamenov acaba 
d’entrar a l’Institut del Tea-

tre, on ha començat estudis 
en l’especialitat de direcció. 
“Això m’ha servit per triar 
què vull fer amb la meva 
carrera”, afirmava.

La temporada es presenta 
en públic aquest divendres 
fora del Cirvianum, a la sala 
noble de Can Parella a par-
tir de 2/4 de 9 del vespre, 
amb la música d’Aupa Quar-
tet i la participació dels 
grups locals Nou69, Sss... 
Teatre i Xarxa Torelló. 

El jove Dobrin Plamenov debutarà com a director

Nou69 estrena ‘Salvatges’

tor mallorquí Toni Gomila 
que porta dos anys en cartell, 
i que es veurà a Torelló el 4 
d’octubre. De les Illes arriba 
també la producció de dansa 
Malasombra, un espectacle 
per a tots els públics dirigit 
per Andrea Cruz i Tomeu 
Gomila (19 d’octubre). De 
Castelló és Pedra a pedra, 
una proposta també famili-
ar, de teatre d’objecte, amb 
Tina Gombau com a actriu i 
manipuladora (5 d’octubre). 
L’únic espectacle en castellà 
és el clàssic La venganza de 
Don Mendo, en versió d’Espe-
jo Negro, considerat “un dels 
millors grups de titelles”, diu 
Pep Tines. 

Entre la resta de propostes 
per a aquest inici de tempo-
rada, destaquen el concert 
de Mishima, dins de la gira 
del disc L’ànsia que cura (11 
d’octubre), o l’obra teatral 
Per un sí o per un no (17 d’oc-
tubre), protagonitzada per 
Lluís Soler i Manel Barceló. 
El teatre musical hi serà pre-
sent amb Lo tuyo y lo mío (2 
de novembre), una trepidant 

successió de 75 cançons en 
75 minuts. També tornarà la 
Cia. Les Antonietes (29 de 
novembre), amb la torello-
nenca Mireia Illamola i amb 
Vània, una particular versió 
de L’oncle Vània de Txèkhov. 
Carles Cases, amb l’orques-
tra Terrassa48, versionarà 
Lluís Llach (25 d’octubre) i 
el trimestre es tancarà amb 
el concert de Nadal (30 de 
desembre) a càrrec de l’Or-
questra Filharmónica d’Asta-
na (Kazakhstan). 

Núria Güell, regidora de 
Cultura de Torelló, consta-
tava que aquests són “temps 
difícils” però que des del Cir-
vianum s’està fent un esforç  
per “reinventar-se i atreure 
públic nou, sense perdre la 
nostra filosofia”. 

La temporada 
s’inaugura amb 
una festa a Can 
Parrella, divendres

El Trio Pedrell obre 
a Manlleu el 24è 
Cicle de Concerts 

Manlleu L’actuació del Trio 
Pedrell obrirà aquest diu-
menge la 24a edició del Cicle 
de Concerts de Manlleu, 
organitzat per Amics de la 
Música. El Trio Pedrell està 
integrat pel violinista Chris-
tian Torres, el pianista Jordi 
Humet i el violoncel·lista 
osonenc Ferran Bardolet. 
En el concert interpretaran 
obres de Xostakòvits, Turina 
i Brahms. L’actuació tindrà 
lloc a les 7 de la tarda a l’Au-
ditori de la Fundació Antiga 
Caixa Manlleu. 

L’Atlàntida inaugura 
aquest divendres  
la nova temporada

Vic L’Atlàntida de Vic inau-
gura aquest divendres la 
temporada teatral amb un 
espectacle a la Sala Ramon 
Montanyà que inclourà 
breus actuacions d’artistes 
que hi actuaran propera-
ment: l’actor Albert Vidal, 
el pianista Manel Camp i el 
grup de percussió corporal 
SSM Big Hand seran algu-
nes de les propostes que els 
espectadors podran tastar, a 
partir de 2/4 de 9 del vespre, 
amb entrada gratuïta per a 
padrins i amics. 

Torna ‘El florido 
pensil’, diumenge    
a Sant Hipòlit

Sant Hipòlit de Voltregà 

Després d’haver-la estrenat 
amb èxit en la darrera festa 
major, l’obra El florido pensil 
torna aquest diumenge al 
Teatre Municipal de Sant 
Hipòlit, a les 6 de la tarda. 
Lídia Cirera i Eva Mercader 
dirigeixen els actors del Grup 
de Teatre de Sant Hipòlit en 
aquesta versió de la popular 
obra d’Andrés Sopeña en què 
un grup d’homes recorda els 
seus temps a l’escola fran-
quista. Serà la darrera repre-
sentació de l’obra. 

Cantaires gascons     
i catalans, dissabte    
a Folgueroles

Folgueroles Chantres i Can-
tadors és el nom d’una expe-
riència musical que neix a la 
fusió de cantaires gascons i 
catalans, i que aquest dissab-
te a les 6 de la tarda es pre-
senta en concert a l’ermita de 
la Damunt de Folgueroles. La  
iniciativa va sorgir de la col-
laboració entre Jaume Ayats,  
membre de La Nova Euterpe 
i actual director del Museu 
de Música de Barcelona, i 
Jean-Jacques Castéret, direc-
tor del conjunt polifònic 
occità Balaguèra. 

Els nord-americans 
Hornet Leg, aquest 
diumenge a la Cava

Vic El grup nord-americà 
Hornet Leg actuarà aquest 
diumenge a les 7 de la tarda 
a la Jazz Cava. Es tracta d’un 
tercet de pop contundent, 
creat a Portland (Oregon) 
per Chris Sutton (guitarra), 
que completen ara Robert 
Comitz i Bob Desaulniers 
a la bateria i baix, respecti-
vament. Divendres, la Cava 
rep la cantautora valenciana 
Clara Andrés, en una actua-
ció que començarà a les 11 de 
la nit, on presentarà el seu 
treball Huit.

Salvatges. Nou69 Teatre. 
Dissabte, 27 de setembre, 
9 vespre. Diumenge, 28 
de setembre, 6 tarda. 


