
La universitat visita

25 alumnes de 1r curs de Periodisme de la Universitat de Vic van visitar les 

instal·lacions d’EL 9 NOU i EL 9 TV.

Divendres, 7 de novembre de 2014

CULTURA 38 NOU9EL

Calldetenes

J.V.

Qui tingui més de 40 anys 
recordarà Herta Frankel com 
un dels personatges televi-
sius de la seva infantesa. La 
titellaire austríaca, present a 
la pantalla de TVE durant les 
dècades dels 60 i 70 del segle 
passat, va morir l’any 1996 
a Barcelona, però els seus 
titelles continuen vius i als 
escenaris. Aquest diumenge, 
sense anar més lluny, seran 
els protagonistes de la terce-
ra representació del Festival 
de Titelles de Calldetenes, 
que fa una picada d’ullet a la 
nostàlgia. 

Pallassos de fusta és un 
espectacle que recupera els 
titelles de tija, construïts 
l’any 1969 pel mestre txec 

Herta Frankel, amb un dels seus titelles que encara segueixen a l’escenari

Les marionetes d’Herta Frankel, al festival de Calldetenes

Titelles immortals...

Zdenek Podhursky i que 
Herta Frankel va utilitzar 
durant la seva vida professi-

onal, en un espectacle que ha 
produït el Marionetàrium de 
Barcelona i que té una llarga 

trajectòria de gira i premis 
(entre ells, la Magnòlia d’Or 
del Shanghai Puppet Fes-
tival de 2012). Pallassos de 
fusta convoca a l’escenari un 
homenatge a quatre grans 
pallassos de la història del 
circ –l’italià Antonet, el suís 
Grock, el català Charlie Rivel 
i el rus Popov– a través dels 
titelles històrics. 

El Marionetàrium de 
Barcelona, d’on prové aques-
ta proposta, és un centre de 
producció d’espectacles i 
conservació de titelles que 
van crear Pilar Gálvez i Fer-
nando Gómez, hereus del 
llegat artístic d’Herta Fran-
kel. Després de fer diverses 
exposicions amb la col·lecció 
dels seus titelles a mitjans 
dels anys 90, van crear el cen-
tre, que l’any 2006 va establir 
la seva seu permanent al 
Tibidabo. 

El grup Coses       
al Teatre Eliseu, 
en el seu retorn      
als escenaris
Roda de Ter Miquel Estrada, 
Jordi Fàbregas i Ton Rulló 
van tornar als escenaris la 
tardor del 2013, al cap de 35 
anys d’haver-se desfet Coses, 
el grup que integraven i 
que durant els anys 70 va 
innovar en el món del folk. 
Aquest dissabte, els concerts 
de retorn de Coses arriben 
a Roda de Ter: el Teatre 
Eliseu acollirà, a les 10 del 
vespre, l’actuació dels vete-
rans músics i cantants. Coses 
recupera, en aquesta etapa 
actual, els temes dels tres 
discos que van editar amb 
aquest nom (Via Fora!, 1976,  
Ara és demà, 1977, i Perquè 
no s’apagui l’aire, 1978), on 
destacaven les versions de 
textos de poetes, entre ells 
Miquel Desclot i Miquel 
Martí i Pol. També recuperen 
cançons d’un grup anterior, 
en una línia més folk, en què 
els mateixos integrants es 
feien dir La Tecla. 

Guillem Ramisa 
i Godai Garcia,        
a l’ETC de Vic

Vic L’humor de Godai Garcia 
i la poesia de Guillem Ramisa 
es fonen en l’espectacle Els 
homes que parlen sols, que 
aquest divendres a 2/4 de 10 
del vespre es presenta a l’es-
pai ETC de Vic. Diumenge, 
l’ETC ha suspès l’espectacle  
familiar Buf!, que hi havia de 
representar el torellonenc 
Jordi Torres, “per les circum-
stàncies especials d’aquesta 
data”. 

Pallassos de fusta. Auditori-
Teatre de Calldetenes. 
Diumenge, 9 de novembre,  
2/4 de 6 tarda. 

Espejo Negro porta a Torelló ‘La venganza de Don Mendo’

... i titelles transgressors

Torelló

J.V.

Que els titelles no són només 
una proposta per al públic 
familiar queda clar quan 
es poden veure espectacles 
com els d’Espejo Negro, que 
dissabte arriba al Teatre 
Cirvianum amb la seva parti-
cular versió de La venganza 
de Don Mendo. El clàssic de 
Muñoz Seca passa pel túrmix 
de la companyia que dirigeix 

l’andalús Àngel Calvente, 
“un dels millors grups de 
manipulació de titelles que 
hi ha actualment”, segons 
Pep Tines, programador del 
Cirvianum.

La venganza de Don Men-
do, amb les disputes entre 
castellans i lleonesos del 
segle XII convertides en una 
comèdia d’embolics, arriba a 
Torelló amb l’aval de premis 
com el de millor director que 
va rebre Àngel Calvente als 

Premios de Teatro Andaluz 
de 2013. El text original de 
Muñoz Seca es respecta, tot 
i que l’espectador hi trobarà 
moltes referències a l’actua-
litat. Cinc actors-manipula-
dors donen vida a una vinte-
na de personatges, amb una 
tècnica que es valora com a 
impecable. Espejo Negro es 
va crear l’any 1989 i des de 
llavors ja ha actuat en quatre 
ocasions al Cirvianum de 
Torelló. 

La venganza de Don mendo. 
Teatre Cirvianum, Torelló. 
Dissabte, 8 de novembre, 9 
vespre. 

Josep Ricart, exposicions a Sant Joan i Vic

Sant Joan de les Abadesses Amb el títol de “Tessera 
Hospitalis”, amb què ja l’havia presentada a Vic, Josep 
Ricart ha portat a l’Espai Art Abadia de Sant Joan obres 
que repassen la seva trajectòria última en el dibuix, la pin-
tura i l’escultura. L’exposició s’hi podrà veure fins al 25 de 
gener. Aquest divendres, la galeria El Carme de Vic inau-
gura també una exposició de Ricart, amb escultures noves, 
sota el títol d’“Esbós d’un serpent”, que s’inspiren en un 
poema de Paul Valéry. A la fotografia, Pep Ricart amb 
algunes de les pintures que exposa a Sant Joan. 
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