“un musical de carrer interpretat
per 33 cantants, actrius i actors”

Introducció
Cor de Teatre no és pròpiament un grup vocal ni tampoc una companyia teatral, sinó les dues coses
alhora. Un cor que trenca amb la distribució característica d’aquestes formacions sobre l’escenari
per incorporar moviment, acció i recursos propis de l’àmbit teatral. Fundat i dirigit per David Costa,
treballa des de fa 24 anys en la recerca de noves sonoritats, experimentant amb el seu potencial
expressiu i la interpretació. Per tot això, és molt més que un grup vocal, és una companyia que ha
obert un nou camí en la interpretació del repertori polifònic.
Amb els seus darrers espectacles, El concert, Concert Tempestiu, Operetta, Allegro i Troia, una veritable
odissea!, ha realitzat extenses gires per Catalunya, Espanya, França, Suïssa, Bèlgica i Alemanya, amb
temporades estables a Barcelona (Teatre Gaudí amb El concert, TNC-Sala Gran, Teatre Poliorama i
Teatre Victòria amb Operetta, al Teatre Goya amb Allegro i al TNC-Sala Gran amb Troia, una veritable
odissea!), a Madrid (Teatros del Canal amb Allegro), i a París (Théâtre Antoine amb Operetta). També
ha participat en diferents festivals, com el d’Avingnon le Off i el Tollwood Winter Festival-Munich,
amb Operetta.
Paral·lelament a la producció i exhibició de les seves produccions, Cor de Teatre ha interpretat
el paper de l’Street Chorus dins la monumental obra de Leonard Bernestein Bernstein Mass amb
l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, dirigits per Clark Rundell a L’Auditori
de Barcelona (maig 2016 - octubre 2018). Les parts corals de la versió semi escenificada de Peer
Grynt, el gener de 2019 al Palau de la Música Catalana, amb producció de l’Orquestra Simfònica
del Vallès, dirigits pel director James Ross. I en el Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica 2021,
Cor de Teatre va estrenar, conjuntament amb l’orquestra barroca Vespres d’Arnadí, la seva versió
escenificada de l’Òpera Dido & Enees de H. Purcell amb grans solistes del nostre país, tots dirigits
pel director i clavecinista Dani Espasa.
En la passada edició del Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica 2022, Cor de Teatre ha estrenat
ESTOP, amb dirección escénica de Pere Hosta i que avui us presentem en aquest dossier.
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Qualitat i interès de la proposta
Després de les sorprenents i aplaudides accions de teatre musical al carrer estrenades a l’(a)
phònica, Festival de la Veu de Banyoles en els anys 2004, 2005 i 2006, Cor de Teatre treballa per
oferir noves propostes emmirallades en aquells moments viscuts.
La veu i la música interpretades en llocs inhòspits i impensables de les nostres ciutats fan que
aquests indrets i aquests moments romanguin a la memòria col·lectiva.
Ara, Cor de Teatre s’ha decidit a tornar a ajuntar part de l’equip d’aquells anys i reviure junts aquells
instants tan emotius. Sumant nous cantants, noves idees i experiència per viure sensacions encara
més intenses.
Una excel·lent oportunitat per continuar mostrant el llenguatge artístic de Cor de Teatre, que
fusiona el teatre gestual i la música vocal a cappella, de manera qu a cada nota musical li correspon
un gest, a cada frase musical una acció... I és que trencar barreres i apropar diferents estils de
música al públic són objectius recurrents en la trajectòria de Cor de Teatre.
Unes accions mòbils que recorren carrers dels pobles i ciutats, accions que concentren el públic
en els punts on ens interessa, accions on apareixerà la música i el teatre de forma inesperada... tot
per omplir d’art i fer-lo viure als nostres veïns. Unes propostes que també tenen el valor afegit de
ser un reclam per al públic, una promoció directa de festivals o altres actes programats, més enllà
de la nostra interpretació.
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Singularitat de la temàtica
Projecte
La singularitat rau en la proposta en general, Cor de Teatre s’atreveix a crear, produir i interpretar
espectacles musicals al carrer i a més cantats polifònicament. Cor de Tetare sempre obrint nous
camins en la interpretació del repertori vocal polifònic.
Però ara també la singularitat la marquen les tres escenes de l’espectacle, on tothom s’hi podrà
veure representat i entrarà en sintonia amb els personatges que desplegarem Cor de Teatre per
tota la ciutat i/o poble.
Un espectacle fresc, dinàmic i molt emotiu que emocionarà a tothom per la seva qualitat musical
i la seva original i humorística posada en escena de fet quotidians que formen part del nostre pa
de cada dia.
ESTOP està format per tres escenes principals.
Aquest nou espectacle te la particularitat de ser programat de dues maneres:
1- Les tres escenes d’ESTOP es pot interpretar de manera conjunta, unides per un guió conductor
que interpreten dos personatges que uneix les tres escenes i guien el públic d’una localització a
una altre, d’una escena a una altra. Convertint-se en un espectacle també itinerant. En aquest
format, oferim la possibilitat que diferents entitats culturals de les ciutats i/o pobles que ens
programin, de participar d’ESTOP conjuntament amb Cor de Teatre. Convertint a ESTOP en un
espectacle interactiu. La companyia tenim tot el material per ser enviat i explicat a les entitats
interessades. També tenim a punt uns assajos virtuals per preparar les diferents accions on pot
interactuar aquests entitats, associasions, grups vocals, corals, grups de teatre...
2- Les tres escenes es poden intrepretar per separat, a diferents horaris i diferents localitzacions.
El públic podrà gaudir de la totalitat de l’espectacle o en part, ja que es tracte de teatre de carrer
amb la virtut que molt públic assistirà a l’espectacle sense haver-s’ho programat, és a dir, s’ho
trobarà de cara, inesperadament, per sorpresa. I evidentment podrà gaudir de l’espectacle el públic
que expressament i seguint la programació vagi a les localitzacions escollides per a cada una de les
escenes.
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Sinopsi
ESTOP són escenes de cada dia, històries quotidianes, on tothom en pot ser protagonista. Però
en aquest cas si les veiéssim des d’una visió musical i humorística potser ens prendríem la vida
d’una altra manera. Fem un STOP i observem aquests habitants que fan del carrer el seu escenari
particular, de ben segur que ens emocionen… són TOP!
ESTOP és un musical de carrer interpretat per 33 cantants, actrius i actors. És Cor de Teatre qui
s’atreveix a sortir al carrer i cantar en directe amb les seves veus polifòniques.

Primera Escena
EL COTXE
Un homenatge sui generis al musical
West Side Story i a les seves baralles
entre bandes! En aquesta acció, un cotxe
arriba en direcció contrària per un carrer
estret de la ciutat, apareix un segon cotxe
i no poden passar tots dos. Comença el
xou! Discussió, tocs de clàxon, veïns que
surten a veure què passa i els interpel·len
des dels balcons... Una discussió que
sembla totalment certa fins que comença la batalla musical! A mig fer, apareix la policia, que es
posa inesperadament a cantar. Un detonant que uneix les dues bandes.

Repertori
Where is the love, The Black Eyed Peas
Tonigth, del musical West Side Story de
L. Bernstein
Colleth you cometh I, The Ark.
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Segona Escena
EL LLIT
El llit és aquell lloc on tot és possible: el
naixement, les relacions amoroses, els jocs
amb els fills, les desfilades de pijames i les
guerres de coixins. També ens hi deixem
caure quan estem malalts i, fins i tot, quan
morim. Tot pot passar al llit.

Repertori
What’s love got to do with it, Graham Lyle i Terry Britten - Tina Turner.
Estic bojament enamorada, ària n4 de la Reina de la Nit de La Flauta Màgica de Mozart.
Circle of life del musical El Rei Lleó, Elton John
Voodo Child, Jimmy Hendrix.
Long, long, long, George Harrison-Beatles.

Tercera Escena
LA DUTXA
On canta tothom? A la dutxa! En aquesta
proposta, els ciutadans trobaran unes
dutxes al mig d’una plaça o espai similar,
talment uns vestuaris de pavelló esportiu.
Hi estaran instal·lades durant tota la
jornada, per sorpresa de tothom. A l’hora
programada, els cantants de Cor de Teatre
les començaran a fer servir, amb la inevitable
temptació de posar-se a cantar. Podrem escoltar diferents formats i estils musicals, des de solos,
duets, trios i/o quartets fins a fer-hi cabuda a tot el cor per un final explosiu!

Repertori
Perfect Day, Lou Reed.
Sweet Dreams, Eurythmics
Purple Rain, Prince.
The Time Warp del musical The Rocky Horror Show, Richard. O’Brien
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Una coproducció de l’(a)phònica, Festival de
la Veu de Banyoles i de La Marfà-Centre de
Creació Musical
El Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica, és un dels motors d’impuls d’aquest projecte. Un
festival dedicat a la veu en totes les seves vessants nascut l’any 2004 i que segueix amb la voluntat
de crear un esdeveniment de ciutat que promogui la creació musical, que faci xarxa amb entitats
i creadors, i que es visqui, també, al carrer. Amb aquests objectius i el record dels espectacles
viscuts fa més d’una dècada amb Cor de Teatre, l’(a)phònica impulsa una nova generació d’accions
dinàmiques, sorprenents i amb el segell tan característic de la formació banyolina. També amb la
voluntat de crear sinergies amb altres festivals i organitzacions d’arreu del país, s’estan mantenint
converses per buscar nous aliats que se sumin a aquest projecte. És el cas de Temporada Alta, el
Mercat de Música Viva de Vic, Fira Tàrrega, o el festival Al Carrer de Viladecans, entre d’altres.
La Marfà, Centre de Creació Musical, s’ha afegit també a la coproducció de l’espectacle. La Marfà és
un centre de creació musical fundat l’any 2011 després de la rehabilitació de l’antiga fàbrica tèxtil
Marfà. Es tracta d’un projecte de l’Ajuntament de Girona en col·laboració amb diversos agents
(Fundació Cases de la Música, EUMES).
La Marfà disposa de diferents espais de treball (bucs d’assaig, estudi de gravació, aules multimèdia,
sala d’actes) i desenvolupa un ampli ventall de projectes dirigits al conjunt dels agents del sector
musical: creació (residències, acompanyament a artistes, coproducció de nous projectes), formació
(tècnica, musical i de gestió) i divulgació (tallers, conferències, concerts).
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Equip artístic
Intèrprets, Cor de Teatre
Anna Artigas, Mariona Callís, Mina Cañada, Bruna Cañada, Gerard Capdevila, Laia Carbonell, Queralt
Casademont, Lluís Coll, Carla Costa, Sara Costa, Paula Costabella, Aleix Fernàndez, Lali Figueras,
Jordi Forcadell, Sussi Geli, Mariona Ginès, Sara Gómez, Marc Grabulosa, Marçal Gratacós, Nuri
Hernàndez, Enric López, Ariadna Llop, Nasi Marco, Natàlia Menció, Vall Octavio, Eduard Paredes,
Llum Pérez, Ferran Plana, Adriana Planagumà, Ànnia Pons, Andrea Portella, Pere Quintana, Berta
Ramírez, Joan Rigat, Rosa Rigau i Joan Vila.
Guions, Pere Hosta i David Costa
Direcció musical, David Costa
Direcció escènica, Pere Hosta
Direcció artística, escenografia i atrezo, Lluís Nadal “Koko”
So, Marc Paneque
Grafisme i comunicació, Estudi Oliver Gràfic
Fotografia promocional, Sílvia Poch
Coproducció, Somfònics, (a)phònica i La Marfà
Amb el suport de l’ICEC i la Diputació de Girona
Cor de Teatre en conveni amb Ajuntament de Banyoles
Col·labora Fundació Lluís Coromina
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Currículums
David Costa
Tenor i director musical. Fundador 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. Durant aquests últims anys ha dirigit musicalment els següents
espectacles: El Concert (Xavi Ausellé), Concert Tempestiu (Xicu Masó), Operetta (Jordi Purtí), La
Flauta Màgica Variacions Dei Furbi (Gemma Beltran), Così fan Dei Furbi, trilogia Mozart (Gemma
Beltran), L’Altra Cara (Joan Maria Segura) i Street Chorus (Leonard Bernstein), Operetta (Jordi
Purtí), Allegro (Paco Mir) i Troia, una veritable odissea! (Joan Maria Segura).
PREMIS: 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» Cor de
Teatre (2011). PREMI BUTACA Operetta millor espectacle familiar (2011). PREMI UNNIM de Teatre
premi popular Operetta millor espectacle (2011).

Pere Hosta
Nascut a Girona el 1975, Pere Hosta es forma com a clown amb mestres de primer nom i de forma
autodidacta combinant amb estudis teatrals al Galliner, i d’altres escoles, mentre cursa la carrera
d’Història a la UdG. Coordina i interpreta el projecte El Cas del Dr.Hopper per el programa de salut
Sigues Tu! de Dipsalut a les escoles de les comarques gironines. Alternant les actuacions amb la
docència en teatre i clown, participa en televisió, animacions, teatre de carrer i presenta el seu
primer espectacle com a clown al 2002 a la Fira de Tàrrega: On ets, noia? amb direcció de Pep
Vila. Ha col·laborat en els Matx de Pallassos (Circ Cric) juntament amb Tortell Poltrona., i ha dirigit
l’espectacle Què Bestia! de la cia.Tortell Poltrona (2018). Membre de la Cia.La Bleda des del 2001,
dirigeix els darrers espectacles: Maduuuixes, Tut-turutut la princesa!, SuperBleda, i Les vacances
de Madame Roulotte consolidant la companyia dins l’àmbit del teatre familiar a Catalunya.
Crea la seva propia i particular companyia amb l’espectacle Tal com sóc (2005), després presenta
OUT! (2008) amb projecció internacional. Obrint un camí que continua al carrer amb Postal
Express (2011) creació dirigida per Sophie Borthwick amb Premi OFF de calle 2011 (Saragossa).
PÀJARU estrenat a Temporada Alta 2012 amb coproducció d’El Canal. Open Door, estrenat a
l’octubre de 2015 encara en gira internacional. El 2017 crea un nou projecte d’humor SLOW OLOU
amb Toti Toronell, estrenant l’espectacle ESCARGOTS a Fira Tàrrega 2018. El 2019 presenten un
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espectacle de circ, DIOPTRIES coproduït per Fira Trapezi, juntament amb Toronell. Slow Olou rep
dos premis Zirkolika 2019.
La seva última producció de teatre de carrer és DISORDER dirigit per Jordi Aspa (2021). I actualment
es troba en gira amb la nova producció de Leandre clown: N’IMPORTE QUOI, estrenat a Temporada
Alta 2021.

Lluís Nadal, Koko
Escenògraf, membre fundador de Babaus Teatre (1989), i membre fundador de l’empresa Punt de
Fuga, logística tècnica d’espectacles (2010) . Ha dirigit i creat l’escenografia dels espectacles de
la companyia Babaus Teatre “Cara o creu”, “Passejant”, “Sobre rodes”, “Guerra d’aigua”, “Tourtada
tours” i accions al carrer juntament amb Cor de Teatre dins el Festival (a)phònica (2004, 2005),
entre d’altres. Ha estat ajudant d’escenografia a l’obra de teatre “Ivonne, princesa de Borgonya”,
del director Xicu Masó (1997), i de l’obra “De lladres i pintors”, de Joan Solana (2001), entre moltes
altres. Ha estat dissenyador i constructor de l’escenografia de l’obra de teatre “Júlia?”, de Clàudia
Cedó (2011). En televisió, ha realitzat una intervenció plàstica a la pel·lícula “Valeriana” de TV3, ha
realitzat la construcció de la maqueta de la sèrie de TV3 “La memòria dels cargols”, i ha construït
els decorats de diverses pel·lícules i sèries televisives, sota la direcció artística de Pep Oliver amb
l’empresa Zeroquatre, com “Porca Misèria”, “El mundo de Chema” (Cuatro TV), “La Via Augusta”
(TV3), “Sagrada família” (TV3), Gavilanes (Antena 3 TV) i KMM (TV3), entre d’altres.

Somfònics
Somfònics és l’empresa que produeix, gestiona i distribueix els espectacles de la companyia Cor de Teatre
en els seus diferents formats, sempre treballant en la producció d’espectacles musicals, vocals i polifònics
a cappella
Somfònics s’ha encarregat de la producció executiva i distribució dels exitosos darrers espectacles de Cor
de Teatre, Operetta, Allegro i Troia, una veritable odissea!. També s’ha encarregat de la distribució d’altres
propostes teatrals de la companyia, com el Concert i Concert Tempestiu.
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Vídeos de l’espectacle
El cotxe
https://vimeo.com/743191712
El llit
https://vimeo.com/743399585
La dutxa
https://vimeo.com/743443326

SOMFÒNICS
+34 620 970 145
cordeteatre@cordeteatre.com
www.cordeteatre.com

Producció:

Amb el suport de:

Col·labora:

