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Autor i director escènic

“
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Una experiència única,
música a capel·la, teatre i humor.

Imagineu-vos un rodatge impossible del Brindisi
de La Traviata, o un Tour de França on els corredors pedalen al ritme d’una famosíssima ària d’El
Barber de Sevilla, o una història d’amor entre
dos treballadors de la neteja d’una estació de
trens acompanyats de la banda sonora del Cor
d’esclaus del Nabucco de Verdi. Ho teniu?
Imagineu-vos també que no hi ha orquestra,
només un bon grapat de veus excel·lents que, a
més de fer de solistes, hi posen el coixí harmònic
i aconsegueixen que el públic s’oblidi que no hi
ha músics.
Si hi afegiu tones de talent, humor, ritme i força visual, el resultat és «Operetta», interpretada
per Cor de Teatre, un grup que trenca esquemes
i que porta la música a capel·la més enllà dels
seus límits. Així doncs «Operetta» no és només
teatre, o tan sols òpera... és una potent barre-

ja dels dos llenguatges més universals: la música
vocal i el teatre gestual.
«Operetta» és un espectacle per a tots els públics
que ofereix una impagable aproximació al món
de l’òpera, sota la direcció de Jordi Purtí i David
Costa.
Un muntatge que combina música a capel·la
i grands dosis d’humor. «Operetta» és una generosa aproximació als passatges operístics més
populars de Verdi, Rossini, Bellini, Mozart, Bizet,
Wagner, Saint-Saëns, Mussorgsky i Offenbach.
Ha fet estada al Teatre Nacional de Catalunya, al
Teatre Poliorama i Victòria de Barcelona, al Gran
Teatre del Liceu, al Théatre Antoine de París
entre molts d’altres i ha tingut un èxit aclaparador al Festival Off d’Avinyó i a la recent gira
europea per França, Suïssa, Bèlgica i Alemania.

REPERTORI
«Operetta» musicalment està format per
tretze cors, àries i obertures d’òpera, tots
ells interpretats en directe i a capel·la, oferint una proximitat, calidesa i originalitat a
la interpretació, donant a l’espectador noves
sensacions sonores d’un repertori conegut.

El espectacle proposa una delirant visió de
la música coral. Amb uns excelents arranjaments vocales creats per a l’ocasió. Les famoses melodies i ritmes musicals marquen la
trepidant acció teatral.

“Marxa triomfal”
D’ AIDA, GIUSEPPE VERDI

“Obertura”
DE GUILLEM TELL, GIOACHINO ROSSINI

“Casta Diva”
DE NORMA, VICENZO BELLINI

“Escena de la coronació”
DE BORIS GODUNOV, MODEST MUSSORGSKY

“Mi par d’esser con la testa”
D’ EL BARBER DE SEVILLA, GIOACHINO ROSSINI

“Habanera”
DE CARMEN, GEORGES BIZET

“Brindis”
DE LA TRAVIATA, GIUSEPPE VERDI

“Cor de esclaus”
DE NABUCCO, GIUSEPPE VERDI

“Mon coeur s’ouvre à ta voix”
DE SAMSÓ I DALILA, CAMILLE SAINT SAËNS

“Cor de gitanos”
D’IL TROVATORE, GIUSEPPE VERDI

“Cor dels Pelegrins”
DE TANNHÄUSER, RICHARD WAGNER

“Galope infernal”
D’ ORFEU ALS INFIERNS, JACQUES OFFENBACH

“Belle nuit, o Nuit d’Amour”
D’ ELS CONTES D’HOFFMANN, JACQUES OFFENBACH.

traJectoria
Estrenada el 2011 a Girona Operetta, de Jordi
Purtí i direcció musical de David Costa, ha estat
programada al Teatre Nacional de Catalunya
(TNC), Teatre Poliorama, Teatre Victòria de Barcelona i al Gran Teatre del Liceu, entre molts altres.
L’espectacle ha fet una extensa gira per Catalunya
actuant en els teatres més importants i ha actuat
dins el Festival de Tardor de Catalunya Girona /
Salt Temporada Alta durant 3 anys consecutius.
Operetta ha estat un dels espectacles revelació
de l’edició del Festival Off d’Avinyó de 2012, esgotant totes les entrades de les 28 representacions al Théâtre des Béliers. Avinyó ha situat Cor
de Teatre en l’escena internacional, obrint les
portes d’Europa.

Després d’una temporada fixa a París al Théâtre
Antoine, a la tardor 2013 es va iniciar la gira internacional. França, Suïssa, Bèlgica i Alemanya
són les destinacions de la gira europea que ens
ha portat per més de 85 poblacions des de Novembre de 2013 fins a dia d’avui arribant a més
de 340 representacions de l’espectacle.
L’espectacle ha guanyat el Premi Butaca al Millor
Espectacle Familiar (XVII edició premis de teatre
de Catalunya) i el Premi Popular de la 10a edició
dels Premis Unnim de teatre. També ha estat finalista en la quinzena edició dels Premis Max de
teatre, com a espectacle revelació.

«L’espectacle segueix en gira internacional i actualment ja compta amb 341 representacions.»

dor dels PREMIS
• “Operetta” espectacle guanya
familiar.
BUTACA com a millor espectacle
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• Finalista en la 15ena edició dels
PREMIS MAX de teatre, com a millor espectacle revelació.

• “Operetta” especta
cle guanyador del Pr
emi Popular de la 10a edició
del PREMI UNNIM DE
TEATRE.

• Temporada “Operetta”
al TEATRE POLIORAMA
DE BARCELONA (de l ’1 al
18 de setembre de 2011).

• Temporada del espectacle “O
peretta”
al Teatre Nacional de Catalunya
(del 14
de maig al 5 de juny de 2011). Sal
a Gran.

• Actuació d’“Operetta” a lGRAN TEATRE
DEL LICEU de Barcelona (21 de desembre
2011).

• Gira per Catalunya amb el suport
de l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona (ODA) i Cultura en Gira
(Generalitat de Catalunya).
(Més de 40 actuacions per tot el territori).

• FESTIVAL
OFF DE TEA
TRE D’AVIG
els dies del
NON (tots
7 al 28 de ju
liol a les 10.3
tre Des Beli
0h al Teaers).

• Temporada al TEATRE VICTORIA (del 4 d’octubre al 4 de
novembre de 2012).

• Temporada al
TEATRE ANTOINE de
París ( del 13 de juny
a l’1 de setembre del
2013).

• 2013-2015 Gira internacional amb més de 80
actuacions per FRANÇA,
SUISSA, BÊLGICA i ALEMANIA (Tollwood Festival Munich).
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l’opinió dels experts
«Una hora i mitja sense un segon de rebuig, amb un ritme impecable i vint-i-sis formidables cantants, actors, mims brodant cada escena. Un dels millors i més aconseguits espectacles que he vist
en els últims anys. Memorable. «
Ferran Baile (Periodista i crític de teatre)

«Espectacle de gran qualitat, enginy i frescor amb un admirable treball artístic i vocal. Una experiència estupenda que dóna una visió de la nostra professió amb humor, ironia i realitat.»
Ainhoa Arteta (soprano)

«L’espectacle té una estructura tan rodona que seria difícil trobar, en una hora i quart, cap escletxa. Poques vegades un cor ha estat tan profundament aprofitat en les seves possibilitats dramatúrgiques. Una explosió d’energia interpretativa al servei de la veu.»
Andreu Sotorra (Escriptor, periodista i crític de teatre)

«Excepcional, supera qualsevol expectativa. No hi ha en aquest país ni en el veí ningú que faci
això que fa Cor de Teatre.»
Dani Chicano (Periodista)

«Han estat setanta-cinc minuts de diversió gaudits i viscuts gràcies a un espectacle àgil, fresc i ric
en idees, que demostra que l’òpera no té per què ser elitista, al contrari.»
Jaume Radigales (crític musical)

«Després de veure i viure Operetta m’he quedat sorprès de com Cor de Teatre fa fàcil allò que
semblava impossible. L’espectacle ens obre un camí amb un paisatge ple de nous colors, emocions,
sorpreses i sensacions. Tot amb la veu com a gran protagonista, amb el cos que l’acompanya i el
tema central de l’espectacle el difícil i complicat món de l’òpera vist amb ironia i surrealisme.»
Joan Font (Els Comediants)

«Per als que ens dediquem a la música, i en especial al cant coral, Operetta és un pas endavant
cap a nous camins del cant a capella al nostre país. Cor de Teatre ens mostra un treball esplèndid
de gest, moviment i cant, en un espectacle fresc i ple de ritme gràcies a la qualitat i el rigor dels
seus intèrprets.»
Mireia Barrera (directora musical)

EQUIP ARTíSTIc
COR de TEATRE
Intèrprets

Cor de Teatre és més que un cor, és un grup
vocal, que ha obert un nou camí en la interpretació del repertori polifònic.
Un cor que canta sense partitures, i que trenca amb la distribució característica d’aquestes
formacions sobre l’escenari, per incorporar moviment, acció i recursos propis de l’àmbit teatral. Format per una vintena cantants que interpreten a capel·la tot el seu repertori, obres
clàssiques i contemporànies, sota la direcció de
David Costa. En les seves propostes artístiques,
les obres musicals s’uneixen per un argument
marcat per l’humor que les converteix en emocionants i divertides.
La companyia treballa des de fa 20 anys en la
recerca de noves sonoritats, experimenta amb
el seu potencial expressiu i la interpretació. Ha
portat la seva veu a teatres, esglésies i auditoris,
s’ha atrevit a cantar sobre plataformes mòbils i
ha innovat amb accions sorpresa (flashmobs) en
llocs públics.
Cor de Teatre, durant aquests últims anys, s’ha
consolidat i professionalitzat com a companyia
estable i ha estat també plataforma per a nous

artistes. Recentment, assumeix el repte de la
creació d’una escola de formació per a joves intèrprets, per incidir positivament en la vida dels
joves. Perseguint un impacte positiu i esperançador en la nostra societat.

JORDI PURTI
Dramatúrgia i direcció escènica
Nascut a Manresa, comença al món de l’espectacle fent acrobàcies i malabars en un moment
d’explosió de les rues i les cercaviles. Estudia
Mim i Pantomima a l’Institut de Teatre de Barcelona. La seva universitat van ser els cinc anys
d’actor a la companyia Els Joglars participant
en la creació de dos espectacles i tres sèries de
televisió. Després comença a escriure i dirigir les
seves pròpies.
A dia d’avui porta 64 obres estrenades. L’atrau
afrontar reptes en diversos formats i estils. Això
fa d’ell un professional versàtil.
Han treballat i creat sota la seva direcció: Marcel Gros, Ínfima la Puça, Monti i cia, La Industrial Teatrera, Toni Albà, Luciano Federico, Paco
Morán, Poca Conya, El Terrat, VolRas, Spasmo
Teatro, La Baldufa, Xirriquiteula, Titiriteros de

Binèfar, Jordi Bertran, Òpera de Cambra de Sant
Cugat, Guillem Albà, Always Drinking Marching
Band, Les 3T de Tolouse, Cor de Teatre, Forani
Teatre, Orquestra de Cambra de l’Empordà, etc.
Premis rebuts: Premi Generalitat de Catalunya / Teatre Jove, premis Èxit, en dues ocasions
millor espectacle a la Fira de Tàrrega ia la Fira
de Leioa, premi especial Crítica de Barcelona,
Aplaudiment Sebastià Gasch, FAD Barcelona,
Arxipreste d’Hita, Garnatxa / Rioja, Rialles /
Òmnium, Festival FETEN. Nominacions: Premis
Molière / París, en dues ocasions als Premis Max,
i Butaca.

DAVID COSTA
Direcció Musical

Tenor i director musical. Fundador i director de
Cor de Teatre. Director i professor de cant de
diferents projectes educatius, grups teatrals,
actors i actrius.
Actualment continua treballant amb Joaquim
Proubasta i Cor de Teatre per a la consolidació
de diversos projectes vocals polifònics.
Ha treballat amb els directors: Manuel Cabero, Mireia Barrera, Pep Vila, Edmond Colomer,
Laslo Heltay, Christopher Hogwood, Josep Pons,
Alfred Cañamero, Franz-Paul Decker, Christian
Curnin and Josep M. Grosset.
Ha produït diversos projectes per a diferents
discogràfiques, grups de cambra, orquestres,
cors i solistes nacionals i internacionals (Àlex
Garrobé, Orquestra Simfònica Sant Cugat, Coral Càrmina, Denis Azabagis, Cameratta vaig
Phonacci, Opera Tres).
Premis rebuts: 2014 Premi Max millor espectacle
musical, la flauta màgica-variacions Dei Furbi.
2012 Premi Max nominació Operetta millor
espectacle Revelació. 2011 Premi «Banyolí de
l’any». 2011 Premi Butaca «Operetta» millor espectacle familiar. 2011 Premi Unnim de Teatre
premi popular «Operetta» millor espectacle.

INFORMACIÓ
FITXA ARTÍSTICA
InterprEts: Companyia Cor de Teatre
AUTOR I DIRECTOR: Jordi Purtí
DirecCIó musical: David Costa
PRODUCCIÓ tÈcniCA: Angel Puertas
GestiÓ de la compANYIA: Somfònics SL
ProductOrs: Somfònics SL i
El Canal Centre d’Arts Escèniques de Salt/Girona

CARACTERÍSTIQUES
DURACIÓ DE L’ESPECTaCLE: 1h15
Públic: Tots els públics
GÈnerE: Humor musical

MATERIAL
FOTOGRAFIES I Àudio: www.cordeteatre.com
VÍDEO: Canal Vimeo i Canal Youtube de Cor de Teatre

CONTACTE COMPANYIA
Gestió Cor de Teatre
+34 663 123 006
cordeteatre@cordeteatre.com

CONTACTE PRODUCCIÓ
David Costa
SOMFÒNICS
+34 620 970 145
somfonics@somfonics.cat

Per a més informació: www.cordeteatre.com

