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NOU9 CULTURA EL 37

Més de 80 intèrprets, entre cantants, músics i actors, pugen dissabte a l’escenari del Cirvianum

La Coral Lloriana Jove celebra els 
10 anys fent un ambiciós musical

M
A

R
C

 S
A

Ñ
É

Els intèrprets del musical ‘Lloriana Jove: 10 anys de pel·lícula’, en un assaig diumenge a l’escola de Sant Vicenç

Torelló

Guillem Rico

“S’ha aconseguit fer coses 
que jo no em pensava que 
faríem”, explica Eva Mayo, 
directora de l’espectacle 
Lloriana Jove: 10 anys de pel·
lícula!, que la formació coral 
de Sant Vicenç de Torelló 
estrena aquest dissabte. Ho 
faran en dues sessions, a les 
sis de la tarda i a les deu de 
la nit, al Teatre Cirvianum de 
Torelló, per a les quals pràc-
ticament no queden entra-
des. Mayo comenta que, per 
celebrar deu anys, “va sortir 
la proposta de fer músiques 
de pel·lícules”. La idea inici-
al, però, “va créixer cada cop 
més fins a fer una barreja 
de teatre, música i cant” que 
compta amb 73 cantaires 
de 5 a 25 anys, 10 músics i 4 
actors i actrius dalt de l’es-
cenari. 

El guió el van elaborar 
alguns cantaires de la secció 
gran de la coral el juliol de 
l’any passat: van lligar amb 
un fil argumental les can-
çons, “algunes de les quals 
ja les teníem al repertori i 
sempre dèiem que les haví-
em de fer amb música”, i 
d’altres que es van escollir 
expressament. La història “fa 
una ullada als records més 
secrets que s’amaguen entre 
les parets d’un antic cinema, 
on a totes elles encara hi 
ressonen les cançons”. Els 
membres de la coral canten 
i ballen els temes (en les 
coreografies hi ha col·laborat 
Mireia Carbonell). “Sembla 

que no pugui ser cantar-les si 
no et mous”, diuen.

Un cop van tenir el text, 
deu músics que dirigeix el 
torellonenc Guillem López 
van començar a assajar la 
seva part. La directora li va 
fer arribar la proposta i les 
cançons perquè les arrangés 
“per la banda que vols que 
siguem”, comenta López. 
Ho va fer “instrument per 
instrument”, i després de 
Carnaval van començar a 
assajar amb el grup. Una de 
les principals dificultats, diu 

el director, és que “les ban-
des sonores solen ser totes 
per una orquestra” i ara les 
interpreten una bateria, dues 
guitarres, un baix, un vio-
loncel, una flauta travessera, 
un clarinet, un saxo, percus-
sions i un teclat, tots “amics 
i músics” de la Vall del Ges. 
Pel que fa a la part d’actors, 
els dirigeix Xevi Lozano, 
del grup torellonenc Nou 69 
Teatre. Lozano explica que 
“ens hem adaptat a l’esce-
nografia” que van pensar els 
cantaires i que han realitzat 

pares i membres de la junta 
de l’entitat.

Els darrers mesos la tasca 
ha estat, segons la directo-
ra, “ajuntar-ho tot”: primer 
música i veu, i després amb 
els actors. Afirma que “ens 
ho hem passant molt bé fent-
ho”, i que hi hagut molt bon 
ambient, ja que ara “més o 
menys tothom es coneix”. 
Després d’aquestes dues ses-
sions, Lloriana Jove: 10 anys 
de pel·lícula! no es tornarà a 
repetir, en principi. “Però vés 
a saber”, diu Eva Mayo.

Els mallorquins 
La Impaciència 
representen a 
Vic l’obra teatral 
‘Radiografies’

Vic

J.V.

La companyia mallorquina 
La Impaciència representarà 
aquest divendres a Vic Radi·
ografies. L’espectacle, que 
es podrà veure a les nou del 
vespre a l’Institut del Teatre, 
està inclòs en el Projecte 
Alcover, el programa d’in-
tercanvi teatral dels Països 
Catalans al qual l’Ajunta-
ment de Vic està adherit des 
de fa dotze anys. 

Radiografies, dirigit per 
Luca Bonadei, és un mun-
tatge de creació pròpia, on 
tres actors posen en escena 
la vida quotidiana en una 
illa del Mediterrani. El fet 
més petit trasbalsa l’existèn-
cia d’aquests personatges 
–interpretats pel mateix 
Luca Bonadei, Rodo Gener 
i Salvador Oliva– i es con-
verteix en una catàstrofe o 
una profunda emoció. Cap 
dels tres no és protagonista, 
perquè el mateix escenari de 
Radiografies els porta a tro-
bar-se sense buscar-se. L’obra 
va guanyar el Premi al Millor 
Espectadcle, en la 12a edició 
de la Mostra de Teatre de 
Barcelona.

El Projecte Alcover porta 
cada any a Vic tres muntat-
ges teatrals de producció 
catalana, valenciana i mallor-
quina. La proposta va néixer 
amb la intenció de crear un 
circuit teatral estable dels 
Països Catalans (inclou tam-
bé la Franja i Andorra) que 
permeti a les companyies de 
programar gires coordinades. 

Una versió ‘estripada’ de Sant Jordi 
Torelló Més d’un centenar de persones van 
assistir diumenge a la representació de l’es-
pectacle El caminant i la Llegenda de Jordiot el 
cavaller, dirigit per Albert Jofre, a càrrec de 
La Desperta. La primera part, a la sala gran 

del teatre, va tenir un caire més literari, inter-
pretada per membres del grup Sss...Teatre 
i del programa Diàlisi 107.4 de Ràdio Ona, 
mentre que la segona va fer una versió estri·
pada de la llegenda de Sant Jordi al foyer, on 
s’hi va afegir públic.
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Espectacle familiar a 
benefici de Huancapi, 
aquest diumenge 

Torelló El Teatre Cirvianum 
acull aquest diumenge una 
altra proposta local titula-
da Buf!! , a càrrec de Ninot 
Orquestra i Nas Vermell, i 
que protagonitzen l’actor 
Jordi Torres i el músic Jordi 
Vinyoles. L’espectacle es 
va estrenar “fa un parell 
d’anys”, diu Torres, i el grup 
Xarxa l’ha programat per 
recaptar fons per a la cam-
panya solidària ‘Torelló amb 
Huancapi’”, iniciativa que 
fan per segon any. El mun-
tatge, que s’ha actualitzat a 
mesura que es representava, 
“explica la vida d’un pallasso 
que viu entre caixes” i en el 
qual “l’expressió corporal 
és el protagonista”, entre el 
mim i la música.

Ja es coneixen 
els finalistes del 
Premi de Teatre 
Caixa Manlleu
Manlleu El jurat del vuitè 
Premi de Teatre Caixa Man-
lleu ha donat a conèixer les 
cinc obres finalistes, que es 
representaran en diferents 
teatres osonencs entre els 
dies 24 de maig i 1 de juny. 
Les obres són Péinate como 
es debido, de Janot Carbonell, 
a càrrec de Pocapuc Teatre 
de Banyoles; No funciona, 
creació col·lectiva d’Estre·
lles en un cel de matinada, 
d’Alexandre Galine, repre-
sentat per Acte Quatre de 
Granollers; Ai, Carmela!, de 
José Sanchís Sinisterra, per 
Teatre de La Selva de Lloret 
de Mar, i El teatre blanc, de 
Marc Chornet, per la compa-
nyia Xerima de Tarragona.


