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Els principals teatres osonencs van presentar la programació divendres en dues gales

Coincidència de L’Atlàntida i el 
Cirvianum a l’obrir temporada
Vic/Torelló

Jordi Vilarrodà

Amb dues gales de presen-
tació el mateix dia i hora, 
L’Atlàntida de Vic i el Teatre 
Cirvianum de Torelló van 
obrir divendres la temporada 
2014-2015. Des d’ara i fins 
al desembre, els dos espais 
escènics d’Osona amb voca-
ció comarcal oferiran quasi 
mig centenar d’espectacles, 
que han començat aquest 
mateix cap de setmana. L’as-
sistència als dos actes de 
divendres és un indici que la 
fidelització dels espectadors, 
objectiu que persegueixen 
els programadors de les dues 
sales, va per bon camí.

A Vic, el públic va omplir 
la Sala Ramon Montanyà 
per veure un tast d’algunes 
de les propostes del primer 
trimestre, en una gala condu-
ïda pels Mali Vanili (Miquel 
Malirach i Jofre Borràs), que 
tenen previst actuar el pro-
per mes de febrer. Josep M. 
Vila d’Abadal, alcalde de Vic, 
va fer el seu darrer discurs 
en un acte d’aquestes carac-
terístiques –el juny de 2015 
deixa el càrrec– esmenant el 
polèmic oblit del dia que es 
va inaugurar L’Atlàntida. A 
diferència d’aquella ocasió, 
divendres sí que va recordar 
que l’auditori de Vic “el va 
programar el meu anteces-
sor, Jacint Codina”. L’actual 
alcalde va remarcar també 
que la construcció de L’At-
làntida havia comptat amb 
suport d’algunes administra-
cions, però que “bàsicament 
l’hem pagada nosaltres, els 
vigatans”. En sintonia amb el 
moment polític del país, Vila 
d’Abadal va dir que, en matè-
ria cultural, Vic ha d’aportar 
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A dalt, el públic de L’Atlàntida en el refrigeri posterior a la gala. A baix, el públic del Cirvianum, a Can Parrella

“la nostra manera de ser i de 
fer” al conjunt de la nació. 

Per l’escenari de L’Atlàn-

tida van desfilar tot seguit 
l’actor Albert Vidal, que el 
proper dissabte hi presentarà 

el monòleg La via sagrada 
de l’actor; el pianista Manel 
Camp, que actuarà amb Lídia 

Estrena amb una proposta local...

Torelló Salvatges, una adaptació de l’obra Un déu salvatge de Yasmina 
Reza, en versió de la companyia torellonenca Nou69 Teatre, ha estat el pri-
mer espectacle de la temporada, que han vist més de 300 persones.
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... i estrena amb un acte solidari

Vic L’Atlàntida es va estrenar aquest diumenge amb un concert solidari del 
cantant mallorquí Tomeu Penya –que va arribar amb retard– a benefici de 
l’escola d’educació especial Ramon Surinyach de Ripoll.
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Pujol el dia 12 d’octubre en 
el concert Resorgir 2014, o 
La Nota Teatre, que van ofe-
rir un tast del seu musical 
Hora de hits, prevista per al 
dia 24 d’octubre. També hi 
va passar Santi Serratosa i 
Mariona Castells per mostrar 
la percussió corporal de SSM 
BigHand, per acabar amb 
els Mali Vanili i el seu èxit 
Espanya, carinyo, lo nostre no 
funciona, molt aplaudit pel 
públic. 

El Teatre Cirvianum va 
escollir, per la seva part, la 
casa de Can Parrella per pre-
sentar la seva programació. 
Ple total a l’interior, i també 
molt de públic als jardins 
i a la plaça Vella, on abans 
d’entrar hi havia espectacles. 
El paper dels grups locals en 
la programació es posava de 
relleu amb la presència de 
Xarxa Torelló i Nou69 Tea-
tre, que l’endemà estrenava 

Salvatges. “Els nostres grups 
són els que més han aprofitat 
el Cirvianum”, havia expli-
cat Pep Tines, programador 
del teatre, al presentar la 
programació. D’aquí que la 
festa volgués comptar amb la 
seva complicitat i la d’Aupa 
Quartet, que després dels 
parlaments del mateix Tines 
i de l’alcalde, Santi Vivet, 
va oferir Strings on fire, la 
seva particular fusió de jazz 
i funk. Tines remarca que el 
Cirvianum no és només un 
teatre “per a programació 
professional” sinó que ha de 
complir, “en un poble com 
Torelló, una funció social”. 

Fonts dels dos teatres han 
atribuït la coincidència en el 
dia i hora de les gales d’estre-
na de temporada a una man-
ca de coordinació, tot i que 
asseguren que habitualment 
“parlen” per evitar coinci-
dències en espectacles. 

Vila d’Abadal diu, 
ara sí, que el teatre 
el va programar 
Jacint Codina


