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TEATRE MUSICAL  XAVIER CASTILLÓN

avid Costa, director musical de la
companyia banyolina Cor de Tea-
tre, explica el fenomen de la seva

última producció, Operetta, d’una manera
molt senzilla: “Humor i una música univer-
sal que coneix tothom.” Des que es va estre-
nar, el 8 de maig del 2011, al Teatre Munici-
pal de Girona, aquest espectacle musical per
a tots els públics ha estat un èxit imparable:
s’ha programat tres anys seguits al festival
gironí Temporada Alta, on ja suma una vin-
tena de funcions, generals i escolars, sempre
plenes; l’estiu del 2012 va ser un dels espec-
tacles revelació del Festival Off d’Avinyó, on
es van exhaurir les entrades de les 28 repre-
sentacions programades; ha fet temporada
també amb molta repercussió en grans ciu-
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‘Operetta’, de
gira en texans

tats com ara Barcelona i París, i aquest mes
Cor de Teatre iniciarà una gira de més setan-
ta actuacions per França, Suïssa i Alemanya.
Quan acabi aquesta gira, l’abril vinent, Ope-
retta ja haurà superat la xifra de les 300 re-
presentacions, en menys de tres anys.

Creada i dirigida escènicament per Jordi
Purtí, Operetta proposa una visió desenfa-
dada i lúdica de l’òpera, a partir d’algunes de
les seves àries i cors clàssics, que 24 joves ac-
tors i actrius –en total, n’hi ha uns 40 prepa-
rats per pujar a escena i complir amb l’ata-
peït calendari de funcions– canten a cappe-
lla, amb pocs elements escenogràfics, ves-
tuari informal –això sí que és, literalment,
òpera en texans–, i un plantejament molt di-
nàmic i divertit, en poc més d’una hora du-

rant la qual passen moltes coses a l’escenari.
La mainada riu i s’endinsa en el bel canto de
manera natural a través d’escenes com ara la
del guinyol molt lliurement inspirat en el
conte de La caputxeta vermella, i els adults
poden entendre millor les referències a la
tràgica vida de Maria Callas de Casta Diva,
però uns i altres trobaran a Operetta uns
quants motius per gaudir de l’espectacle i
arraconar uns quants tòpics sobre l’òpera
que encara espanten el gran públic.

Gairebé sense paraules, al marge de les
que van deixar escrites els compositors per
ser cantades, Operetta és un espectacle ideal
per voltar pel món i traspassar fronteres.
Coproduïa per El Canal, Centre d’Arts Escè-
niques de Salt/Girona, i Somfònics, la pro-
ductora de Cor de Teatre, Operetta inicia
amb aquesta intensa gira europea un recor-
regut internacional que, segons David Cos-
ta, “tot just comença ara i creiem que pot ser
molt llarg”. Un productor francès s’ha aliat
amb Cor de Teatre per fer possible aquesta
gira, que només s’aturarà uns dies per Na-
dal, i que entre moltes altres localitats visita-
rà Munic, Mont-de-Marsan, Perpinyà, Be-
siers, Marsella, Versalles...

Per a Cor de Teatre, Operetta ha estat un
episodi fonamental en la seva trajectòria de
quinze anys com a simbiosi perfecta de grup
vocal i companyia teatral –ara també amb
departament de formació–, però ja té algun
altre projecte escènic en perspectiva, encara
sense data, mentre deixa que Operetta
s’emancipi i continuï el seu vol. ❋
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Després de triomfar al Festival Off d’Avinyó i a París,
l’espectacle ‘Operetta’, de la companyia banyolina Cor de
Teatre, farà una extensa gira per França, Suïssa i Alemanya
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Una escena coral
de l’espectacle
Operetta, de Cor de
Teatre.
DAVID RUANO
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Amb motiu de la creació de la Càtedra Joan Vinyoli de Poesia Contemporània entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i la Universitat de Girona, dedicarem el mes
de novembre de 2013 a divulgar les activitats de la Càtedra a la ciutadania de Santa Coloma i al públic en general.

Durant tots els dissabtes del mes de novembre, el mes del “Vent d’aram”, un dels títols més emblemàtics de l’obra poètica de Joan Vinyoli, la Càtedra portarà a Santa
Coloma escriptors i artistes que parlaran de l’obra dels dos grans poetes contemporanis vinculats a la comarca de la Selva: Joan Vinyoli, a qui s’ha dedicat la Càtedra, i
Salvador Espriu, del qual enguany se celebra el centenari del naixement.

Santa Coloma de Farners, novembre de 2013

NOVEMBRE, VENT D’ARAM:
ESPRIU I  VINYOLI
A SANTA COLOMA DE FARNERS

Fotografia: Ricard Lobo

Dissabte 2 de novembre de 2013
Lloc: Casa de la Paraula Hora: 18.00 h
Conferència: Vicenç Pagès llegeix les narracions de Salvador Espriu

Lloc: Auditori Hora: 20.00 h
Recital: Joan Massot Kleiner i Toti Soler diuen “El món perdut de Salvador Espriu”

Dissabte 9 de novembre de 2013
Lloc: Casa de la Paraula Hora: 18.00 h
Conferència: Vicenç Altaió llegeix la poesia de Joan Vinyoli
Dissabte 16 de novembre de 2013
Lloc: Casa de la Paraula Hora: 18.00 h
Conferència: Julià de Jòdar llegeix el
teatre de Salvador Espriu

Dissabte 23 de novembre de 2013
Lloc: Casa de la Paraula Hora: 18.00 h
Conferència: Lluís Solà llegeix la poesia de Joan Vinyoli

Dissabte 30 de novembre de 2013
Lloc: Casa de la Paraula Hora: 18.00 h
Taula rodona: Les relacions literàries entre Joan Vinyoli i Salvador Espriu, amb Rosa
Maria Delor, Miquel de Palol i Xavier Folch 

Lloc: Auditori Hora: 20.00 h
Recital de poemes: Lluís Soler i Eduard Iniesta diuen “Aquí només arriba algú que ve
de lluny, cansat...” de Joan Vinyoli

Assistència lliure i gratuïta.
Informació: catedravinyoli@udg.edu




