Descripció de l’espectAclE
Després de l’èxit nacional i internacional d’Operetta amb el que s’han visitat més de 150 ciutats, realitzat més de 335 actuacions per a més de 120.000 espectadors, la companyia Cor de Teatre presenta
ALLEGRO, una producció estrenada en el Festival Temporada Alta 2014.
Allegro, mostra la relació quotidiana de qualsevol persona amb l’univers musical que l’envolta; un
viatge vertiginós de la mà de catorze cantants a capel·la que exploren i esborren les fronteres entre la
gran música clàssica i l’humor visual més sofisticat, fent-nos veure que tot el nostre entorn està guatnit
per un art sense el qual no s’entendria aquest misteri que anomenem vida.
L’humor, el treball gestual i la música a capel·la configuraran el segell identificatiu de la proposta on
totes les escenes estan pensades posant-les a l’abast de tots els públics de diferents edats i nacionalitats. Una presentació atractiva i de qualitat plena d’energia faran d’Allegro una eina per a apropar la
música clàssica al gran públic i de manera universal.
«Ens despertem amb música, viatgem amb música, escoltem les notícies amb música, comprem amb
música, esperem amb música, sentim música que s’escapa d’habitacions, d’auriculars, de cotxes, de telèfons; ensopeguem amb músics pel carrer, amb cantants cridaners als bars, als restaurants, al futbol.
Cantem per adormir els nadons, per entretenir-los i per recordar-los que 365 dies de música ininterrompuda fan un any i que empenyent anys arribarà el dia en què ens acomiadarem també amb música»
Paco Mir.
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Paco Mir n’és el dramaturg i director escènic, David Costa el director musical i la interpretació és a càrrec de la Companyia Cor de Teatre que posa la seva emprempta musical a l’espectacle interpretant en
directe i a capel·la el conegut repertori.

Fitxa artistica
Dramatúrgia i direcció escènica: Paco Mir
Direcció musical: David Costa
Arranjaments: Pere-Mateu Xiberta
Intèrprets: Cor de Teatre (Maria Casado, Ezequiel Casamada, Glòria Garcés, Miquel
Gili, Mariona Ginès,Albert Gràcia, Enric López, Alicia Lorente, Ignasi Marco, A
 nna
Mateo, Albert Mora, Laura Pla, Joan Rigat, Maria Santallusia, Jorge Tello).
Escenografia: Pep Oliver (Zer0quatre)
Vestuari: Myriam Ibáñez
Construcció escenografia: Jordi Soler
Il·luminació: Lluís Martí
So: Jordi Bonet i Joan-Carles Ros
Ajudant direcció: Gilbert Bosch
Fotografia: David Ruano i Harold Abellan
Grafisme: Estudi Oliver Gràfic
Producció: Somfònics
Coproducció: Temporada Alta Festival de tardor de Catalunya. Girona - Salt
Producció executiva i distribució: Somfònics
Amb el suport de: Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura

Caracteristiques
Durada: 1h15
Públic: Tots els públics
Gènere: Humor musical

Interès cultural

O bjetius culturals del pr ojecte:
Innovació artística. Interpretació polifònica a capel·la i escènica d’un important repertori clàssic. (Utilitzant únicament la veu dels cantants per generar els sons de la melodia i l’harmonia, en lloc de recórrer
a l’ús d’instruments musicals).

Valor pedagògic. El caràcter fresc de l’espectacle atraparà als espectadors per la força en la interpretació, descobriran noves maneres d’ interpretar la música, els diferents registres i possibilitats de la veu.

Arribar a un gran ventall de públic, tant el més expert com el que s’inicia en l’audició musical i el teatre.
Una presentació atractiva i de qualitat plena d’energia faran d’Allegro una eina per a apropar la música clàssica al gran públic i de manera universal.
L’objectiu artístic en el treball assignat als intèrprets, és mostrar el cor com a grup que canta un repertori conegut, a capel·la, en constant moviment escènic tot fugint de la idea de quadre estàtic, amb un
treball d’actors que acciona els cantants i els mou per l’escena constantment. Es vol trencar la imatge
d’element estàtic que acompanya normalment els cors i els solistes per oferir, així, una nova oportunitat d’aproximarse al món de la música clàssica.

RepeRtori

Allegro és un espectacle sense text. El llenguatge gestual serà l’encarregat de fer-nos descobrir les
situacions, els esdeveniments i les idees de l’obra, amb la complicitat de la música a capel·la i l’humor.
Musicalment, Allegro, està format per nombrosos i molt diversos fragments i peces de música clàssica
que seran interpretats en directe i a capel·la, de manera pròxima, càlida i original per tal d’oferir
a l’espectador noves sensacions sonores d’un repertori conegut.

« La gran porta de Kiev », de Quadres d’una exposició (M. Mussorgsky)
« El matí », de Peer Gynt, Op.23 (E. Grieg)
« Duetto buffo di due gatti » (G. Rossini / G. Berthold)
« Minuet del Quintet en Mi M. », Op.11, n.5 (L. Boccherini)
«Petita Serenata Nocturna » 4t moviment, de W. A. Mozart
« Arribada de la Reina de Saba », marxa de l’acte 3r de l’oratori ‘’Solomon’’(G. F. Händel)
« Jesus, bleibet meine Freude », de la Cantata BWV 147 (J. S. Bach)
« Questo è un nodo avvilupato » de La Cenerentola (G. Rossini)
« Gloria in excelsis Deo », del Gloria en Re M. RV 589 (A. Vivaldi)
« Duet de les flors » de Lakmé (L. Delibes)
« A la cova del rei de la muntanya », de Peer Gynt, Op.23 (E. Grieg)
« Les quatre estacions », Op.8, extractes (A. Vivaldi)
« El vol del borinot », de El conte del tsar Saltan (N. Rimski-Kórsakov)
« Dansa hongaresa núm. 5 », WoO 1 (J. Brahms)
« Cor de geníssers Bassa Selim lebe Lange! » de El rapte del serrall, Kv 384 (W. A. Mozart)
« Cor de soldats » de Faust (F. C. Gounod)
« Duet Papagueno i Papaguena » de La Flauta Màgica, Kv 620 (W. A. Mozart)
« Cor de boca closa », de Madame Butterfly (G. Puccini)
« Clar de lluna », de la Suite Bergamasca (C. Debussy)
« C’est le ciel qui m’envoie.. oui c’est un rêve! », de La belle Hélène (J. Offenbach)
« Preludi en Do M. BWV 846 », de El clavecí ben temprat (J. S. Bach)

TRAjECTÒRIA EQuip artístic

C or de Teatre
Intèrprets

Cor de Teatre no és pròpiament un grup vocal ni

llocs públics. Durant aquests últims anys s’ha con-

tampoc una companyia teatral, sinó les dues co-

solidat com a companyia estable i ha estat plata-

ses alhora.

forma de nous artistes.

Un grup de cant coral que trenca esquemes, que

L’ any 2010 la companyia assumeix un nou repte

canta un repertori polifònic però sense partitures i

i s’implica en l’espectacle Operetta de Jordi Purtí,

trenca amb la distribució característica d’aquestes

fet que marcarà un abans i un després en l’evo-

formacions a sobre l’escenari per incorporar mo-

lució de la companyia, la crítica n’ha destacat la

viment, acció i recursos propis de l’àmbit teatral.

seva energia, talent i originalitat.

La companyia treballa des de fa més de 16 anys

Recentment, assumeix el repte de la creació d’una

en la recerca de noves sonoritats, experimenta

escola de formació per a joves intèrprets, per inci-

amb el seu potencial expressiu i la interpretació.

dir positivament en la vida dels joves. Perseguint

Ha portat la seva veu a teatres, esglésies i audito-

un impacte positiu i esperançador en la nostra so-

ris, s’ha atrevit a cantar sobre plataformes mòbils

cietat.

i ha innovat amb accions sorpresa (flashmobs) en

David C osta
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 produït diversos projectes per a diferents discogràfiques, grups de cambra, orquestres, cors i
solistes nacionals i internacionals.
PREMI MAX millor espectacle musical, la flauta màgica Variacions dei furbi (2014).
PREMI MAX nominació Operetta millor espectacle revelació (2012).
Premi «BANYOLÍ DE L’ANY» (2011).
PREMI BUTACA Operetta millor espectacle familiar (2011).
PREMI UNNIM de Teatre premi popular Operetta millor espectacle (2011).

Paco Mir

Dramatúrgia i direcció escènica
Va néixer al 57. Va voler ser estudiant de Belles Arts
(en realitat volia dibuixar tires còmiques) quan va ensopegar casualment amb el teatre i, avui dia, desprès
de trepitjar els escenaris de tot el món durant més
de 34 anys , de crear vuit obres amb el TRICICLE, de
escriure’n quatre, de guanyar dos PREMIS MAX, de
produir diverses sèries de televisió, de crear campanyes de publicitat i d’adaptar i dirigir (amb un cert
èxit) un petit grapat de teatre, sarsuela i òpera, encara té la sensació que està en el món el espectacle
per casualitat. Per si de cas, mai ha deixat de dibuixar.
A més a més de tot el que ha fet amb el TRICICLE, també ha intervingut a les següents produccions,
entre d’altres:
Políticament Incorrecte, La Cena De los Idiotas, La Venganza De Don Mendo, No Es Tan Facil, La
Generala (Sarsuela), El Superbarbero De Sevilla (Òpera), Dinamita, Los Sobrinos Del Capitan Grant
(Sarsuela), Spamalot (Teatre Musical), La Granvia Esquina Chueca (Sarsuela), Pel Davant I Pel Darrera,
Forever Young (Teatre Musical), Candide (Opereta), La Banqueta, Un Jeta, Dos Jefes (Teatre Musical),
Els Homes Són De Mart I Les Dones De Venus.

Pere-Mateu Xiberta
Arranjaments musicals

Format a Barcelona, USA, Itàlia i Hongria, en composició, direcció coral i interpretació pianística. Ha treballat entre d’altres amb René Clausen, André Thomas, Peter Broadbent, Leonardo Balada i Vinautas Miskinis.
Ha especialitzat la seva creació musical en l’àmbit del gènere
vocal. Com a intèrpret ha actuat a França, Bèlgica, Holanda,
Suïssa i a l’estat espanyol.
Guardonat als Premis Catalunya de composició Coral (2008 i
2013). Publica composicions i arranjaments per a institucions
corals catalanes. Professor en cursos de formació per a mestres, col·laborador en l’edició de llibres i enregistraments pedagògics.
Ha realitzat arranjaments musicals per a Operetta, espectacle guardonat amb els PREMIS UNNIM (2011)
i BUTACA (2011). Ha ideat els espectacles La volta al món en 80 minuts (2014) i Festa major (2013).

TRaJectÒria Cor de teatre

tacions 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 s’inicià la gira internacional. França, Suïssa, Bèlgica i Alemanya han
Estrenada el 2011 a Girona Operetta, de Jordi

estat les destinacions de la gira europea que ens

Purtí i direcció musical de David Costa, ha estat

ha portat per més de 80 poblacions arribant a

programada al Teatre Nacional de Catalunya

més de 335 representacions de l’espectacle.

(TNC), al Teatre Poliorama, el Teatre Victòria de
Barcelona i el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, entre molts altres.

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

L’espectacle ha fet una extensa gira per Catalu-

dels Premis Unnim de teatre. També ha estat fi-

nya actuant en els teatres més importants i ha

nalista en la quinzena edició dels Premis Max de

actuat dins el Festival de Tardor de Catalunya

teatre, com a espectacle revelació.

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,

L’espectacle segueix en gira internacional i
actualment compta amb 340 actuacions.

esgotant totes les entrades de les 28 represen-
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C oncert Tempestiu
Concert tempestiu posa banda sonora a tota una generació.
Basant-se en diferents estils musicals del segle vint, i a capel·
la, cerca les sonoritats idònies per cantar polifónicament,
nous arranjaments de cançons que continuen marcant època.
Un espectacle on el cant, és el llenguatge per comunicar i expressar tots els sentiments i emocions que proposa el director.
Concert tempestiu sota la direcció teatral de Xicu Masó i musical a càrrec de David Costa, es va estrenar dins el Festival
de Tardor de Catalunya Girona / Salt Temporada Alta 2010 i
en la seva posterior gira va comptar amb el suport del Circuit
de l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona
(ODA) i el Circuit de Cultura en Gira (Generalitat de Catalunya).

El C oncert
Aquest és el tercer espectacle de Cor de Teatre després
dels èxits de Nu ... s! (1999) i Són(g)s de Cabaret (2003),
tots sota la direcció teatral de Xicu Masó i direcció musical a càrrec de David Costa.
En aquest espectacle Cor de Teatre mostra la força de
l’instrument vocal interpretant peces polifòniques de
diferents estils i èpoques en un espectacle fresc i divertit. I ho fa, com sempre, a partir de l’experimentació i
la innovació, amb l’objectiu d’aportar nous matisos i
arranjaments vocals un repertori variat i excitant.
el Concert es va estrenar el 2006 dins del Festival de la
Veu de Banyoles (a) phònica 06. La companyia va viure el seu reconeixement en diversos festivals francesos
com “éclats de Voix” d’Auch (2008) o el “Festival de la
Voix de Châteauroux” (2009). Durant l’any 2009 l’espectacle va fer temporada d’octubre a desembre al Teatre Gaudí de Barcelona (TGB).
La companyia va combinar la temporada al TGB amb actuacions en dos festivals més del país veí: “Le
Fruits des Voix”, de Lons-Le-Saunier i el “Festival Internacional de Chant Choral au Pays Basque” de
Saint-Jean-de-llum, Baiona. Durant l’any 2010 va continuar la gira per Catalunya dins del programa
de l’ODA de la Diputació de Barcelona i del Projecte T de la Diputació de Girona. Amb actuacions
també al Festival Castell de Peralada 2010 i al Mercat de Música Viva de Vic 2010.
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