
CULTURANOU9EL

amb el suport de:

Divendres, 24 de setembre de 2021 37

El Cirvianum aixeca el teló
El teatre de Torelló obre la temporada amb reformes fetes i una estrena de grups locals
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Torelló

Jordi Vilarrodà

El Teatre Cirvianum és el pri-
mer d’Osona que comença la 
temporada regular. Ho farà, 
com és habitual, amb una 
estrena de quilòmetre zero i 
enguany amb la novetat d’al-
gunes reformes dins i fora 
de la sala. La programació 
que es va presentar dimarts 
inclou fins a final de desem-
bre un total de 18 propostes 
que configuren un inici de 
temporada “dens i d’un cert 
pes”, va dir Pep Tines, tècnic 
de Cultura i programador. En 
la sortida progressiva de la 
pandèmia i amb la previsió 
de poder omplir aviat més 
del 70% d’aforament, atreu-
re nous públics és un dels 
objectius que es proposen: 
“A partir de dos espectacles, 
ja tindràs descomptes i boni-
ficacions”, va afirmar Xavier 
Lozano, regidor de Cultura. 

L’espectacle d’estrena 
d’aquest cap de setmana surt 
de la producció de Nou 69 
Teatre i la Cia. Loropardos, 
que a partir d’ara funcionarà 
com un col·lectiu dins del 
veterà grup torellonenc. Es 
tracta de La venjança d’Ira 
Vamp, adaptació d’una obra 
de Charles Ludlam escrita 
l’any 1984 que parodia els 
tòpics i llocs comuns del 
gènere. “Teníem ganes de fer 
una comèdia de terror i vam 
trobar aquest llibret”, explica 
David Ceballos, director del 
muntatge. Originàriament, 

estava escrita perquè dos 
actors interpretessin un total 
de sis personatges, però en 
la versió que s’estrenarà al 
Cirvianum seran cinc actors: 
Marc Casanova, Andrea 
Alfredo, Dani Panadero, 

Xevi Capdevila i Berta Bonet. 
“L’adaptació ens ha quedat 
més en to de comèdia que de 
terror”, explica Ceballos. La 
història transcorre en una 
mansió anglesa, l’any 1910, 
a la qual arriba el propietari, 

Lord Winston, vidu i casat de 
nou amb una cantant d’òpera 
italiana. L’esperit de Lady 
Ira Vamp, la seva anterior 
esposa, no els deixarà en pau 
i començarà tot un repertori 
de fenòmens paranormals. 

Vic també és seu del Revela’t

Vic El festival de fotografia analògica 
contemporània Revela’t, que té lloc des de 
fa gairebé una dècada a Vilassar de Dalt 
(Maresme), enguany també tindrà presència 
a Vic, que els organitzadors volen convertir 
en una altra seu del certamen. Des de diu-
menge passat, en què es van inaugurar amb 

un recorregut per tots els espais, es poden 
veure exposicions de fotografia de Pili Con-
cellón (Biblioteca Joan Triadú), Lluís Esto-
piñán (Galeria Tres-e-u), Joaquín Melero 
(Galeria Fotofilia), Tino Soriano (Col·legi 
d’Arquitectes) i la mostra “Del dibuix al 
mòbil”, a La Farinera. A la fotografia, aques-
ta darrera exposició. 
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Façana, pantalla digital i calefacció

Torelló La façana del Cirvianum llueix 
un color més clar des de la marquesina en 
amunt. És una de les reformes més visibles 
que s’han fet durant els darrers mesos al 
teatre torellonenc, que l’any 2019 va complir 
el 25è aniversari. A la façana també hi lluei-
xen dues pantalles que serviran de cartellera 
digital. A dins, s’està acabant aquests dies 
la renovació de l’espai de la taquilla i també 
s’ha fet una primera fase de la reforma de la 

calefacció. Queda pendent, entre d’altres, la 
reforma de les butaques, l’obra més comple-
xa, “va preparant el camí”, segons el regidor 
de Cultura, Xavier Lozano. S’ha aprovat una 
modificació del pressupost municipal per 
redactar el projecte “i tenir-lo a punt per 
poder executar si trobem finançament”. A 
la fotografia, d’esquerra a dreta, Pep Tines, 
Xevi Capdevila, Xavier Lozano i David 
Ceballos, aquest últim amb el cartell de La 
venjança d’Ira Vamp.

“És una obra divertida, per 
a tots els públics, i amb una 
escenografia i caracterització 
molt treballades”, afirma el 
director. 

Aquest serà el tret de sor-
tida d’una programació que 
dona un especial relleu al 
protagonisme torellonenc. 
El 8 d’octubre, per exemple, 
Santi Carcasona hi presenta 
el seu nou projecte musical, 
Vergesanta, que ja ha donat 
com a resultat un primer EP, 
Ouiea. El dia 23 del mateix 
mes, la Cani-Go! hi estrenarà 
Pòsters de músic, un especta-
cle sota la direcció artística 
de Xevi Capdevila que fa 
“un recorregut històric des 

de la fundació de la Canigó”, 
seguint el fil dels cartells 
dels seus concerts. L’actriu 
Mireia Illamola serà una de 
les protagonistes de Iaia, 
una producció de Teatres 
d’Osona centrada en la vida 
de les dones grans, i el ballarí 
Àngel Duran, de l’Esquirol, 
hi presenta la coreografia 
Unravel. En la programació 
hi ha també l’èxit de taqui-
lla Classe, companyies com 
Les Impuxibles i Divinas o 
un concert de Ferran Palau, 
abans del concert de Nadal 
que tanca el trimestre. 

El tret de sortida 
és ‘La venjança 
d’Ira Vamp’, de 
producció local

L avenjança d’Ira Vamp. 
Teatre Cirvianum, Tore-
ló. Divendres 24 i dissab-
te 25, 8 vespre. Diumenge 
26, 6 tarda. 


