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L’obra és el principal atractiu de la Trobada de Teatre d’Osona, a Centelles

Més de 20 actors osonencs, 
units en l’estrena de ‘Tempo’
Centelles

J.V.

L’estrena de Tempo. Instan-
tànies de guerra i ball serà 
el principal atractiu de la 
Trobada de Teatre d’Osona, 
que té lloc fins dilluns a Cen-
telles. Un total de 22 actors, 
procedents de diferents 
companyies amateur osonen-
ques, intervenen en aquest 
muntatge dirigit per Jordi 
Arqués, que es podrà veure 
en tres representacions al 
Casal Francesc Macià. 

Tempo és una adaptació de 
Le bal (1983), una pel·lícula 
dirigida per Ettore Scola 
que explicava la història de 
França en moments clau del 
segle passat a partir del que 
succeïa en una sala de ball 
i utilitzant només la músi-
ca. L’absència de text era la 
singularitat d’aquest film, 
que es manté en l’adaptació 
teatral. Jordi Arqués, però, 
ha canviat d’escenari, i ha 
traslladat l’acció a Catalunya: 
Tempo transcorre entre 
1931, la proclamació de la 
República, i 1975, la mort del 
dictador Franco. “Mostrem la 
història del que podia passar 
en una sala de ball d’Osona, 
en aquests anys, a través de 
la història d’una sèrie d’in-
dividus”, explica el director. 
Tempo resulta, al capdavall, 
“una fotografia en movi-
ment” d’aquesta època. 
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La major part dels actors que protagonitzaran ‘Tempo’, aquest dimecres en un assaig al Casal Francesc Macià

Els 22 actors escollits per a 
l’obra procedeixen de compa-
nyies de Vic, Manlleu, Tona 
i Centelles, principalment. 
Aquestes produccions con-
juntes s’han convertit, de fet, 
en un dels senyals d’identi-
tat de la Trobada de Teatre 
d’Osona. Els protagonistes 
han intervingut també en la 
dramatúrgia, tot i que la sig-
na Jordi Arqués: “Assajant, 
han sortit anècdotes amb 
els actors, coses que sabien 
de pares o avis, de les quals 

s’ha nodrit el muntatge”. 
La veu en directe de Laura 
Cruells interpreta les can-
çons que van marcant el pas 
del temps a la sala de ball. 
Despullada d’elements sim-
bòlics –vestuari, banderes i 
altres– és només la música el 
que assenyala cada moment 
històric, “amb algun petit 
suport de gravacions radio-
fòniques”. De fet, ha estat 
la recerca de les cançons 
un dels esforços principals. 
Tots els moments hi són 

presents, però la força de la 
Guerra Civil –amb els seus 
precedents i conseqüènci-
es– es percep en un pes més 
important d’aquest episodi. 
“Hi ha rigor en la història, 
però també ens hem permès 
llicències, perquè és una con-
densació”, explica Arqués. 

Tempo. Casal Francesc Macià 
de Centelles. Divendres 7 
i dissabte 8 de novembre, 
10 vespre. Diumenge 9 de 
novembre, 7 tarda. 

Cafè-teatre, 
escenes al 
carrer i un 
homenatge 
a la Lizaran  

Centelles

J.V.

La Trobada de Teatre 
d’Osona, establerta a Cen-
telles de manera perma-
nent, inclou també dues 
sessions de cafè-teatre, les 
nits de divendres i dissab-
te a La Violeta després de 
la representació de Tempo. 
La primera la protagonit-
zen els titelles per a adults 
de la Cia. Tutiplen i Repú-
blica Tóxica amb Puppet 
pro. La segona és un matx 
d’improvisació teatral. 
Diumenge al migdia hi ha 
teatre infantil, a La Violeta 
(Anima-te, amb la compa-
nyia Tacttiliquà), i escenes 
teatrals repartides pel cen-
tre de la vila amb actors 
de diferents companyies 
osonenques.

L’edició d’enguany de la 
Trobada de Teatre d’Osona 
s’acaba dilluns al vespre 
a la Capella de Jesús, on 
des de divendres passat 
es pot veure una exposi-
ció d’homenatge i record 
a l’actriu Anna Lizaran, 
que va morir l’any passat. 
A les 9 del vespre, tindrà 
lloc un recital-concert amb 
la presència dels actors 
Marta Marco, Marc Serra, 
Montse Vellvehí i Ernest 
Villegas, que recitaran 
acompanyats per cançons 
de Leonard Cohen. 

Nàiades i Cantus 
Firmus proposen 
concerts-sopar a 
Manlleu i Centelles
Manlleu/Centelles Dues 
corals osonenques, Nàiades-
Cor de Noies de Manlleu i 
Cantus Firmus de Centelles, 
preparen un sopar-concert en 
col·laboració amb el restau-
rant Sambucus. Fins dilluns 
hi ha temps per inscriure’s 
en aquesta activitat, que tin-
drà lloc el dia 14 de novem-
bre a Can Puget de Manlleu 
i el dia 15 a La Violeta de 
Centelles. Les dues corals 
–sota la direcció respectiva 
de Buia Reixach i Gabriel 
Miralles– interpretaran un 
repertori jazzístic, de bandes 
sonores de cinema i de músi-
ca moderna, acompanyades 
per tres músics: Josep M. 
Cols (piano), Marcel·lí Dru-
guet (contrabaix) i David 
Viñolas (bateria). Les dues 
actuacions compten amb el 
suport dels respectius ajun-
taments. 

Nou concert de les 
sonates per a violí i 
piano de Beethoven, 
dissabte a Manlleu 
Manlleu L’Auditori de la 
Fundació Antiga Caixa de 
Manlleu acull aquest dissab-
te a 2/4 de 10 del vespre un 
nou concert del cicle “Car-
tes a l’estimada immortal”, 
dels Amics de la Música de 
Manlleu. Aquests concerts 
ofereixen la integral de les 
sonates per a violí i piano de 
Beethoven, en aquest cas de 
la mà del violinista Joel Bar-
dolet i el pianista Marc Here-
dia. Per aquest cicle, que va 
apadrinar Gerard Claret, hi 
han passat ja altres joves vio-
linistes osonencs com Isidre 
Roca i Anna Urpina. El títol 
del cicle correspon al d’un 
conjunt de cartes escrites per 
Beethoven l’any 1812 i adre-
çades a una dona desconegu-
da. Les cartes es van poder 
recuperar perquè mai no les 
havia enviat, però no se sap a 
qui s’adreçaven.

Interpreten sonates de Bach, aquest divendres, en els Grans Concerts

René Jacobs dirigeix la Helsinki 
Baroque Orchestra a L’Atlàntida

Vic

J.V.

La manera d’interpretar la 
música barroca va canviar 
als Països Baixos a partir 
dels anys 60 del segle passat, 
amb músics i directors com 
Sigiswald Kuijken o Gustav 
Leonhardt, que optaven per 
tornar a llegir-la tal com ho 
haurien fet els seus composi-
tors. Un fill destacat d’aquest 
corrent historicista és el 
cantant i director belga René 
Jacobs, que aquest divendres 
es posarà al capdavant de la 
Helsinki Baroque Orchestra 
a L’Atlàntida de Vic. 

La segona actuació prevista 
en el cicle de Grans Concerts 
de la temporada propicia 
aquesta trobada des d’una 

El director René Jacobs

René Jacobs i Helsinki 
Baroque Orchestra. Di-
vendres, 7 de novembre, 2/4 
de 9 vespre. Sala Joaquim 
Maideu, L’Atlàntida. 

banda a l’altra d’Europa, amb 
Johann Sebastian Bach com 
a nexe d’unió. D’ell s’inter-
pretaran les cantates Fes, 
Princesa, fes que un altre raig 
de llum (BWV 198) i Vetllem 
i custodiem (BWV 213), que 
tenen en comú el fet de no 
ser de temàtica religiosa. Per 
això, René Jacobs ha donat 
al concert el títol de Dram-
ma per musica. La formació 
que dirigirà, la Helsinki 
Baroque Orchestra, nascuda 
el 1997, la formen una nova 
generació de músics que no 
conceben altra manera d’in-
terpretar les peces barroques 
que amb instruments origi-
nals, però d’una forma fresca 
i amb un so personal que els 
han situat a primera línia 
europea. 


