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Riure amb Beethoven
El Festival Còmic de Figueres tindrà lloc per Setmana Santa i estrenarà la seva primera producció pròpia: un
esbojarrat concert clàssic, creat i dirigit per Jordi Purtí

11/04/14 02:00 -

El Fes tival Còm ic de Figueres  celebrarà la seva setena edició en plena Setmana
Santa, del dijous 17 al diumenge 20 d'abril, amb un intens programa d'espectacles
humorístics que tindran lloc en tres espais de la capital empordanesa: el Teatre El Jardí,
l'Espai Citroën (Rambla) i l'Antic Escorxador. En aquest últim espai de passat tan bucòlic i
entranyable, la companyia catalana Ponten Pie hi representarà durant tres dies onze
funcions del seu espectacle Ârtica, en el qual 18 espectadors per funció entren,
convenientment abrigats, en una caseta de fusta a 6 graus de temperatura per descobrir
un grapat de personatges singulars i un secret molt ben guardat. Ârtica va ser votat pels
professionals acreditats a l'última Fira de Tàrrega com la millor estrena d'arts de carrer i
no convencionals.

Però el gran salt endavant que representa aquesta setena edició en la trajectòria del
festival f iguerenc és l'estrena de la seva primera producció pròpia. El diumenge 20 d'abril
tindrà lloc a El Jardí la première de Concerto a tempo d'umore (21 h, 12 euros), un
espectacle sorgit de la col·laboració entre l'Orquestra de Cambra de l'Empordà (OCE),
sota la batuta de Carles Coll, i Jordi Purtí, l'autor i director d'Operetta, l'espectacle de la
companyia banyolina Cor de Teatre que s'ha convertit en tot un fenomen internacional,
amb més de 300 representacions en diversos països. En aquest cas, Purtí i l'OCE han
concebut un espectacle còmic i musical en què els dotze músics de l'orquestra i el seu
director interpreten algunes de les composicions més conegudes de genis com ara
Vivaldi, Mozart i Beethoven, mentre combinen “el doble virtuosisme, gairebé un
malabarisme, de ser músics i actors alhora”, segons Purtí, que ha creat per a l'ocasió una
posada en escena molt dinàmica i divertida, a les antípodes de la tradicional imatge sòbria i
estàtica dels músics clàssics.

“Jo ja tenia un guió escrit per fer un espectacle semblant amb l'Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), però llavors va haver-hi canvis en la direcció de
l'Auditori de Barcelona i el projecte es va aturar. I fa uns mesos vaig rebre una trucada de
l'of icina de l'OCE, perquè havien vist Operetta i volien treballar amb mi, però l'entesa
definitiva va arribar a través del Festival Còmic de Figueres, que ha assumit el repte de convertir aquest concert en la seva primera
producció pròpia”, explica Purtí, que no descarta ampliar aquest concerto més endavant a una orquestra simfònica. De fet, l'OCE és
també la base de la Filharmònica de Catalunya, protagonista dels últims concerts de Cap d'Any de TV3.

Purtí remarca que el títol de l'espectacle no enganya: aquest Concerto a tempo d'umore és, en essència, un concert “amb totes les de la
llei” en què més enllà dels gags, hi ha sobretot amor i respecte per la música clàssica i moltes ganes de fer-la arribar al gran públic. “Els
membres de l'orquestra estimen profundament aquesta música, però també la versionen i poden tocar La primavera de Vivaldi a ritme
d'havanera.”

Jordi Purtí s'ha proposat que aquest Concerto a tempo d'umore tingui una llarga vida als escenaris: “El dia 20 d'abril el tocarem per
primera vegada i el 21 ja el començarem a afinar. És com la vida del músic: mai no s'acaba d'assajar i d'aprendre. M'agradaria que aquest
concert pogués arribar a tants milers de persones com ho està fent encara Operetta. Si ho hem aconseguit amb Operetta és perquè hi
hem dedicat moltes energies i molta feina, perquè així ho fem en tots els espectacles, sobretot quan són f ills teus.”

Hum or  en diversos  form ats

El Festival Còmic de Figueres també ha programat altres espectacles com ara el Post Clàssic, de Tortell Poltrona, que arriba al festival
amb el recent reconeixement estatal del Premio Nacional de Circo; The best of Leo Bassi, que es planteja com un recopilatori dels millors
moments de la carrera d'aquest bufó sense límits; Cuentos pequeños, amb el mim i els sorprenents titelles corporals d'Hugo e Inés; la
preestrena del nou espectacle de Joan Pera, el monòleg Fer riure és un art; la companyia vallenca Tandarica Circus i el seu Passabarret,
i L'home orquestra de la companyia d'animació País de Xauxa. A més, el festival inclou també propostes formatives, com ara el curs
Esmola el teu humor, a càrrec de Leo Bassi, i la Teràpia del riure, que oferirà Mari Luz Lurbe per “fer-nos passar un matí d'alegria i
felicitat”.

La gala inaugural
El 7è Festival Còmic de Figueres s'obrirà el dijous 17 d'abril amb una gala inaugural que tindrà lloc al Teatre El Jardí (21 h, 12 euros),
presentada per Toni Albà en el seu paper més cerimoniós: el del rei Joan Carles. També hi haurà les imitacions del televisiu Pep Plaza,
l'il·lusionisme d'última generació d'El Mago Pop, el pallasso Tortell Poltrona i els peculiars titellaires peruans Hugo e Inés.
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Èxit triomfal del “Concerto a Tempo d'Umore” al Festival Còmic de
Figueres

SHARE ON: Facebook Twitter  Google +

L’estrena del nou espectacle de Jordi Purtí es va endur una gran ovació del públic que va aplaudir
dempeus l’original proposta del Festival

 Diumenge es va celebrar la cloend a del Festival Còmic de Figueres amb l’estrena del nou
espectacle  “Concerto a T empo d’Umore” , una producció del Festival dirigida per Jordi Purtí i amb la
interpretació d’una inusual Orquestra de Cambra de l’Empordà.

Poques vegades es troba un espectacle que reuneixi música clàssica, teatre i humor. Els dotze músics i el
director de l’Orquestra van sorprendre especialment al públic pel seu gran treball com a actors i intèrprets
musicals alhora. Una orquestra fins ara mai vista que s’escapa del format tradicional per a crear situacions
divertides i arrencar el riure continu de l’espectador.

L’extraordinari treball de direcció de Jordi Purtí converteix “Concerto a Tempo d’Umore” en un gran
espectacle còmic, musical i apte per a tots els públics i de qualsevol part del món. De fet, conté una curiosa
i divertidíssima proposta que reivindica les diferents nacionalitats dels seus músics a partir de la
interpretació lliure de cada un d’ells de la Simfonia 40 de Mozart.

L’espectacle, a més, te caràcter participatiu ja que crea un interessant joc a l’espectador per anar descobrint
cada una de les peces que formen part del repertori. Una selecció musical exquisida formada per les més
conegudes composicions dels autors més significatius de la música clàssica i part de la banda sonora
cinematogràfica més reconeguda per tots. Algunes persones del públic fins i tot van poder pujar a l’escenari
per formar part de l’orquestra i tocar la novena Simfonia de Beethoven, un himne a l’Alegria que va fer
esclatar de riure a tot el públic assistent que omplia al màxim la capacitat del teatre El Jardí de Figueres.

Els músics de l’OCE David Sanmartí, Cecília Burgera, Tamara Caño, Carles Coll Bardés, Monica Cruzata,
Sergi Ruíz, Queralt García, Naeon Kim, Natalia Klymyshyn, Nacho Lezcano, Juan Pablo Serna, Tigran
Yeritsyan i el seu director Carles Coll han demostrat que la música clàssica no està renyida amb l’humor i
han viscut aquest experiència com un renaixement de la formació, -que aquest any commemora el seu vint-
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CRIT ICA DE J ORDI  BORDES                 CRIT IQUES

Jordi Bordes 20/1/2015   

De com executar el tòpic dels pedants músics de clàssica sense deixar
la música i a través de l'humor

Es pot fer. De fet,  Jordi Purtí ho ha tornat a fer. Si ja van ser èxits
(que van voltar i volten encara més enllà dels Pirineus) l'aproximació
còmica al món líric ("Hop! era!") i al coral ("Operetta"), ara, l'humor
ve d'una genial i juganera Orquestra de Cambra de l'Empordà. Si
alguna cosa demostren aquests mestres dels instruments de corda és
la seva capacitat de joc, i de passar-s'ho bé, tot  descordant-se el botó
de dalt de la camisa o afluixant el cinturó. 

La direcció de Jordi Purtí els garanteix dos mínims imprescindibles:
partir de músiques que el públic més generalista pot reconèixer i
seguir-ne el compàs (encara que potser no identifiqui amb noms i
cognoms) i que la broma no superi la línia del ridícul. Els músics no
arriben a fer d'actors, si no de músics que juguen. Potser els hi sobra
gesticulació innecessària però és molta menys de la que es podia
preveure, en principi. 

El repte, a més aconsegueix, escoltar una interpretació, alhora que
lúdica, ben executada. Amb orquestracions específiques, per poder
conciliar joc i so. De fet, la partitura és un bon element per no
allargar massa el gag: El ritme no perdona. I amb la partitura de
còmplice, hi ha assegurada la velocitat necessària perquè l'humor
sigui ben efectiu. Per últim, com més experiments prova Purtí en el
camp musical, més deixa anar la seva imaginació.

 Es mereix l'atenció dels programadors perquè aquest humor és un
bon pas per accedir al món de la clàssica i, alhora, del teatre. A més,
és un pont per on transiten dos públics que, a vegades, es donen
l'esquena. La trobada a "Concerto..." és plaent. Felicitats.

Rànquing de Jordi Bordes Critiques d'aquest mateix espectacle
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Andreu Sotorra 15/1/2015   

A la finesa musical de l'Orquestra de Cambra de l'Empordà s'afegeix
la deconstrucció musical i un bon treball actoral

A Avinyó, aquest 2015, els que vagin al Festival Internacional de
Teatre estan d'enhorabona perquè els tornarà a visitar el director
Jordi Purtí amb un espectacle que els recordarà l'èxit esclatant que el
va portar després per una gira internacional amb la troupe de la
gresca coral d''Operetta'. Aquest 'Concerto a tempo d'umore' va pel
mateix camí.

Un espectador veí sento que comenta amb la seva acompanyant, quan
s'ha acabat l'espectacle: "¿Que són italians...?" I una apreciació com
aquesta, que els puristes de teatre i música titllarien segurament
d'espectador "escombraria", és el millor senyal que l'espectacle té un
embolcall universal que fins i tot fa que, els més despistats, en
desconegui l'ADN, ni que sigui amb denominació d'origen de
l'Empordà.

El director Jordi Purtí —cal recordar que en el seu moment va ser carn
dels primers Joglars— és capaç de transgredir i transfigurar tots els
gremis amb l'avantatge de no perdre ni un pèl de rigor i qualitat i
aconseguint sempre que l'humor abasti el seu màxim nivell de
seriositat, valgui la contradicció.

Ja ho va fer amb una trapelleria coral a 'Operetta', un espectacle que
va arrencar com una proposta familiar del TNC i que després ha
captivat auditoris sense fronteres, ni culturals ni d'edat. I ho ha fet
ara amb la formació que commemora el 25è aniversari, l'Orquestra de
Cambra de l'Empordà, amb una trajectòria prou reconeguda que
compta amb més de tres mil concerts en una quarantena de països.
(...)

'Concerto a tempo d'umore' continua sent un espectacle per a tots,
tots, tots els públics. A la finesa musical pròpia de l'Orquestra de
Cambra de l'Empordà s'afegeix en aquesta ocasió la volguda
deconstrucció musical que fan i l'exercici actoral ben aconseguit que
cadascun dels músics ha treballat per donar forma a un espectacle
sense paraules —ni una!— que a més compta en alguns gags amb la
participació dels espectadors, des d'una directora espontània sisplau
per força a una orquestra improvisada a parelles de quatre mans per
instrument —espectador i músic— o fins i tot amb un espectador dels
més remenuts perquè s'iniciï en l'art de la batuta. (...)

Rànquing de Andreu Sotorra Critiques d'aquest mateix espectacle
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CRÍTICA  JORDI BORDES

Tot un joc orquestral molt ben afinat
V estida de vint-i-un botons, com exigeix el decòrum d'una orquestra que celebra
els seus 25 anys d'història, l'Orquestra de Cambra de l'Empordà es disposa a
interpretar un repertori d'un cert caire popular. Però la vareta de Jordi Purtí (la
batuta no l'abandonarà, com aquell qui diu, el seu director musical, Carles Coll)
descol·loca la situació. Converteix cada partitura en la clau per a un gag. Cosa que
obliga a una saludable mutació en el posat hieràtic dels músics i també a una
modificació en les partitures. El joc funciona perquè els primers amb ganes de
passar-s'ho bé són la dotzena d'intèrprets que alternen, àgilment, les
responsabilitats del seu instrument amb el joc que proposa Purtí. Com més
aparells còmics construeix aquest director i autor, més frescos apareixen. Ja no
necessita representar els gags típics de final de curs com aquell del rodatge
del Brindis de la Traviata  (es va veure tant a Hop!era , interpretada amb cantants
lírics, com a Operetta, amb el Cor de Teatre de Banyoles) en què finalment no hi
ha cinta a la càmera. Ara, la composició, els equívocs vénen de la mateixa litúrgia
d'una orquestra de cambra clàssica.

Purtí, de bracet amb l'ànima d'aquesta formació, posa uns límits a la seva bogeria
musical: que les peces populars s'identifiquin i que el traç gruixut còmic no els
faci caure en el ridícul. Tots dos perills se superen notablement, bàsicament, per
l'honestedat i les ganes de joc dels músics. Si es perdés la frescor, entraria la
mecanització i es podria caure en un pou molt fondo. Però, com que en cap
moment els intèrprets deixen de ser músics amb ganes de jugar (ja es veu que s'ho
van passar molt bé als assajos, descobrint una vis còmica en l'altre que
ignoraven), aquest bon humor contagia la sala fàcilment. La comunió és directa. I
l'entrada, i varietats dels gags, permet una sana distracció alhora que es degusta
una interpretació musical excel·lent. Efectivament la sensació és que l'actuació es
fa curta. El millor que li pot passar a un espectador de teatre en un temible
concert de clàssica. Seria molt bo que els programadors municipals aprofitessin
aquest muntatge per fer més pròxim el repertori de musica clàssica (tranquils,
que també hi ha una notable dosi de bandes sonores de pel·lícules amb
dinosaures, vaixells que s'esberlen en el glaç, taurons, i personatges de la part
fosca d'altres galàxies, i que continuen ben presents tot i haver estat estrenades fa
dècades!). És més, que aprofitessin per a una contractació doble tot agraint la
celebració dels 25 anys d'una orquestra que sap conciliar les partitures més
serioses amb les bromes més increïbles, sense perdre afinació. Segurament, la
tramuntana els té ben ensenyats...

CONCERTO A TEMPO D'UMORE
Orq. de Cambra de l'Empordà
Autor i direcció:  Jordi Purtí
Direcció musical  i d'orquestra : Carles Coll
Intèrprets:  N. Kim, N. Klymyshyn, N. Lezcano, C. Burguera, D. Sanmartí, T.
Caño, S. Ruiz, Q. Garcia, C. Coll Bardés, T. Yeritsyan, M. Cruzata, J. P. Serna
Dia i lloc : Diumenge, 18 de gener (fins diumenge), al Condal.
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La música clásica se tiñe de humor en
Concerto a tempo d umore

Barcelona, 9 ene (EFE). El director teatral y dramaturgo Jordi Purtí dirige a músicos de la Orquesta de Cámara del
Empordà en Concerto a tempo d umore , un espectáculo cómico que combina las obras de Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven,
Schubert o Strauss con el teatro gestual y de movimiento.
En la presentación de la obra, que ha tenido lugar en un vestíbulo del metro de Barcelona, Purtí ha dicho que la obra es un
espectáculo pensado en formato concierto, pero, como recoge el propio título, es interpretado a tempo de humor, con piezas
clásicas populares bien tocadas, con la salvedad de que los músicos no siempre están sentados en sus cómodas sillas .
El director de la Orquesta de Cámara del Empordà, Carles Coll, que también aparece en escena, ha subrayado: Purtí nos ha
convertido en músicosactores o en actoresmúsicos .
Coll asegura que en el trabajo entre músicos y el director teatral se ha conseguido el equilibrio entre la música y la comedia sin
llegar al gag esperpéntico que despierte en el público reacciones del tipo qué tienen que hacer estos músicos para ganarse la
vida .
En la sucesión de gags, en algunos momentos los músicos incluso dejan el instrumento y se convierten estrictamente en actores.
El vestíbulo del metro se ha convertido hoy en escenario del avance del espectáculo, con momentos cómicos como cuando el
director de la orquesta recibe una llamada en su móvil y mientras conversa por teléfono obliga a toda los músicos a moverse
mientras tocan una pieza de Mozart.
La obra, que puede gustar, según Purtí, a niños, gente mayor, neófitos en la materia o melómanos muy entendidos, también
contempla la interactuación con el público, al que literalmente se obliga a subir al escenario para emular a violinistas, violas,
violonchelo y contrabajo o para enarbolar la propia batuta del director.
Aprovechando un viaje en el tiempo por la música de cine, el primer concertino emula la saga de Indiana Jones o en otro de los
pasajes musicales el propio Carles Coll aparece como el Johnny Depp en Piratas del Caribe .
De la ceremonia de la confusión que en una de las escenas se produce con las Ave María de Schubert y Brahms a los doce
arreglos que los músicos brindan al público del primer movimiento de la Primavera de Vivaldi son otros de los momentos cómicos
del espectáculo.
Para Coll, la principal dificultad para los músicos es mantener la misma calidad musical que ofrecemos en un concierto clásico,
pero teniendo en cuenta que Purtí nos hace movernos en el escenario mientras tocamos un instrumento de precisión .
Purtí ha señalado que la selección de las obras que se interpretan en la casi hora y media que dura el espectáculo se ha hecho
en función de que fueran sobradamente conocidas y de las posibilidades que ofrecían para los gags.
El director teatral, que ya tuvo una experiencia similar, aunque con la voz, en Operetta , ha confesado que lo importante en esta
ocasión era contar con buenos músicos y que tuvieran ganas de jugar, es decir, que respondieran si les pedías que dieran
volteretas sobre el escenario .
Concerto a tempo d umore estará en cartel en el Teatro Condal del 14 al 25 de enero, con la posibilidad de prorrogar una
semana, y posteriormente tendrá su momento de gloria en el prestigioso Festival de Avignon, que le abrirá las puertas de las
salas en París, Suiza, Bélgica y Canadá.
De momento, en las pruebas previas al estreno en Barcelona que han hecho en Figueres, Turín (Italia), Manresa, Vitoria y
Nîmes (Francia), la respuesta del público ha sido, según Purtí, entusiasta, y espera que la recepción que tengan en el Condal
anime a los programadores públicos, que hasta ahora no han querido saber nada de nosotros . 
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l Servei d’Acompanya-
ment en el Dol de la
Catalunya Central ce-
lebra enguany quinze

anys de vida. Aquest col·lectiu
sense ànim de lucre amb seu a
Manresa, i que dóna servei a les co-
marques del Bages, Berguedà, Sol-
sonès, Anoia i Baix Llobregat, fa
quatre anys que organitza per
aquestes dates un concert benèfic
que permet a l’entitat poder tirar
endavant. El concert, celebrat dis-
sabte al teatre Conservatori, va

incloure un cartell de luxe i va
omplir bona part de la platea. En-
tre el públic, l’alcalde de Manresa,
Valentí Junyent, així com la regi-
dora Mercè Rosich, que va lloar la
tasca d’aquesta entitat. Com a no-
vetat, es va presentar el portal
d’Internet www.teaming.net/ser-
veid-acompanyamenteneldol en
el qual per un euro al mes les fa-
mílies podran col·laborar amb
l’entitat.

Els encarregats de donar el tret
de sortida al concert van ser el duet
format per Santi Serratosa (Gossos,
Astrio...) i Mariona Castells amb
una demostració de percussió cor-
poral. Els van seguir Anna Roig i
l’Ombre de Ton Chien. La cantant

va apuntar que «les persones dei-
xen empremta, i de vegades fins i
tot es poden convertir en una can-
çó». Tres temes per artista, curt
però intens. 

Albert Solà i Raydibaum, amb la
formació completa, van ser els se-
güents a trepitjar l’escenari. Per a
pràcticament tots els artistes, que
van actuar de manera desinteres-
sada, era el seu primer concert de
l’any. Després de l’actuació del te-
levisiu Andreu Rifé, va arribar el co-
lofó final. Cris Juanico, acabat d’ar-
ribar de Menorca i encara amb el
bitllet a la mà, va estrenar un pa-
rell de temes que s’inclouran en el
seu proper disc. No va faltar un
clàssic del seu repertori, Si véns.

E
MARTA PICH | MANRESA

Crònica

«Les persones deixen empremta, i
es poden convertir en una cançó»

om el fill pròdig que
torna a casa, Jordi Pur-
tí, en finalitzar el con-
cert, va pujar a l’esce-

nari i es va agenollar per fer un petó
a la terra promesa, enmig de grans
aplaudiments. D’aquesta manera
simbòlica, el director manresà
mostrava la dimensió que, perso-
nalment, sempre té presentar una
obra al «seu» estimat Kursaal, el
teatre que es va renovar quan era
membre del Galliner. 

El pòsit emocional va incre-
mentar les papallones a la panxa
del protagonista, que segurament
estava més nerviós dissabte a la nit
que no pas ho estarà en les pro-
peres cites, previstes a la capital
(Palau de la Música, Condal...). Mi-
nuts abans de començar la funció,
l’inquiet Purtí saludava amics i
repartia abraçades pel vestíbul
del Kursaal amb ulls espurnejants.

Si bé ningú és profeta a la seva
terra, el públic bagenc va omplir la
Sala Gran, tot i que no va acabar
dempeus. Una reacció difícil d’en-
tendre després d’assistir a una al-
tra gran creació de l’ex dels Joglars,
Concerto a tempo d’umore. La
nova obra de Jordi Purtí torna a
sorprendre per la seva subtilesa
dramàtica, i l’únic dilema previsi-
ble seran les comparacions amb
Operetta, els seu reeixit treball an-

terior, de ressò internacional.
El vertader èxit de Concerto... és

la capacitat de Purtí de convertir
dotze músics, els de l’Orquestra de
Cambra de l’Empordà, i el seu di-
rector, Carles Coll, en actors feno-
menals. Aquí està el repte, la difi-
cultat d’aquest muntatge còmic i
musical, basat en el teatre de gest
des d’una òptica humorística, que
posa de manifest que la clàssica no
té per què ser seriosa ni elitista.

La posada en escena és mini-
malista. Amb unes cadires i uns fa-
ristols n’hi ha prou. Els protago-
nistes són els intèrprets i els seus
instruments, els gags i els arranja-
ments musicals. La tria de les pe-
ces no és aleatòria. Purtí es des-
cobreix com a exquisit melòman i,
alhora, atrevit profanador en con-
vertir, per exemple, la Marxa fú-
nebre de Chopin en un reggae,
en obrir un duel d’estils a l’Ave Ma-

ria, o en fer parar bojos els penta-
grames de La Primavera de Vi-
valdi.

L’autor i director de Concerto a
tempo d’umore també mostra el
seu vessant cinèfil en un dels es-
quetxos més aplaudits al Kursaal.
A través de la mímica, els músics
tracten d’endevinar les bandes
sonores de pel·lícules clàssiques
del segle XX (Casablanca, Allò
que el vent s’endugué, Titànic, Pret-

ty Woman...). Unes melodies ce-
lebradíssimes pels espectadors,
que espontàniament també van
jugar a encertar els films.

Uns espectadors que, a més,
van participar en un Himne de
l’alegria per a principiants i una
Marxa Radetzky inversemblant. I
els qui van jugar, en aquest cas al
joc de les cadires, van ser els mú-
sics de l’Orquestra de l’Empordà.
Uns intèrprets, per cert, que van sa-
ber torcar Beethoven o  Schubert
a peu dret o en moviment. Al cap-
davant d’ells, el  concertino coreà
Naeon Kim, amb exhibició de
taekwondo inclosa. 

L’òptima teatralitat en gags di-
vertidíssims com el dels músics in-
tentant seguir el seu director quan
parla per mòbil, mostra una pre-
cisió dramàtica notable capaç de
dur la música de cambra a nous
formats. Benvinguda creativitat.

C
DAMIÀ VICENS | MANRESA

Crònica

Purtí emparella el gag amb el pentagrama
Després de l’èxit d’«Operetta», el director manresà va tornar al Kursaal amb la seva nova creació, un concert còmic de

música clàssica basat en el teatre de gest Transforma en actors els músics de l’Orquestra de Cambra de  l’Empordà



L’Orquestra de Cambra de l’Empordà interpreta música i escenifica gags a «Concerto a tempo d’umore»

MIREIA ARSO

Mariona Castells i Santi Serratosa van encetar el concert benèfic

MARTA PICH

L’espectacle mostra una 
precisió dramàtica notable,
capaç de dur la música de
cambra a nous formats

El vertader èxit és convertir
els dotze músics i el seu
director, Carles Coll, 
en actors fenomenals

Purtí es descobreix com a
exquisit melòman i, alhora,
atrevit profanador. La «Marxa
fúnebre» esdevé un reggae

cristina@galliner.cat - 07/01/2015 18:45 - 80.35.241.246
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'Concerto a tempo d'Umore' davant l'Apolo, a l'hora d'esmorzar

Autor: Cristina Belmonte

El Teatre Apolo va poder presentar ahir en directe el proper espectacle que pujarà als seus escenaris. Es tracta
de Concerto a tempo d'Umore, que ja es va poder veure a Barcelona l'any passat i que torna donada l'excel•lent
acceptació del públic. És un concert de debò, interpretat per l'Orquestra de Cambra de l'Empordà, però amb la direcció
de Jordi Purti (Operetta, Hop!era), el que garantitza que, tot i estar interpretat per 12 intèrprets de clàssica, la petjada
d'humor hi està assegurada. La direcció musical és a càrrec de Carles Coll Costa, 

 
Diem que el va presentar en directe perquè el concert es va oferir a la cera de l'Apolo, just davant del teatre. Els
músics anaven arribant d'un en un, amb l'actitud de dir "Em deixes tocar amb tu?"  fins que es van reunir els 11
components més el director Carles Coll Costa tots anaven impecablement vestits, elegantíssims, com ha de ser en un
concert d'aquestes característiques. El públic, però, no duia abrics de pell ni esmòquings. Eren passants, sorpresos
per la moguda, alguns amb bosses de compra, que passaven per casualitat. També n'hi havien que estaven esmorzant
als bars del voltant i s'hi anaven apropant. Això no passa cada dia! 

 
Vaig sentir comentaris interessants. Com ara: "Això deu ser una altra reivindicació del Paral•lel, cada dia se'n fan
més. A veure si arreglen l'Arnau" . I també: "Però... com pot ser? Aquesta orquestra és bona, eh! No sé si estan
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fent barret... però es veu que els prenen molts diners de l'Iva..."  
 

Aquests i més gent del públic estaven d'acord en què, sigui pel motiu que sigui, el concert va ser espectacular en tots
els aspectes, la gent vibrava de poder escoltar una orquestra de corda tan virtuosa, sense parar de fer accions. A poc
a poc vam anar aconseguint que aixequessin el cap i veiessin el cartell anunciador de l'espectacle a l'Apolo, on es
podrà veure NOMÉS els dies 16, 17, 23 i 24 d'abril. Brillo a comprar entrades! 

 
SOBRE L'ESPECTACLE 

 Concerto a tempo d'umore és un projecte de L'Orquestra de Cambra de l'Empordà, Jordi Purtí i el Festival Còmic de
Figueres. És un concert teatral dirigit a tots els públics, un espectacle còmic i musical amb una banda sonora formada
per les peces més conegudes dels autors més reconeguts de la música clàssica. Teatre de gest amb molt d'humor.
Dotze músics i un director d'orquestra que fan transcórrer la música clàssica por situacions realment inversemblants.
Una proposta concebuda per a fer gaudir al gran públic de las melodies més famoses i els gags més divertits, a la
vegada que el públic més experimentat se sorprèn dels peculiars arranjaments musicals i els enginyosos recursos
humorístics. Amb la garantia de l'autor i director de l'aclamat espectacle Operetta, Jordi Purtí. L'espectacle s'ha
estrenat en motiu del vint-i-cinquè aniversari de l'Orquestra de Cambra de L'Empordà. Una sòlida aposta de futur per a
continuar escampant la música a través de nous formats.
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Música clásica y buen humor en “Concerto a tempo D’umore” en
Barakaldo

17 noviembre 2015 | Categoría: Crónicas ligeras,El Teatroscopio,Escena | y tagged con Barakaldo | Concerto a Tempo D
´Umore | Jordi Purtí | Orquestra de Cambra de L'empordà | teatro musical

Por Andoni Marcos

El viernes 20 de noviembre llega al Teatro Barakaldo un espectáculo cómico y musical con una banda
sonora formada por las piezas más reconocidas de la música clásica.

 

 

Durante hora y cuarto, doce peculiares músicos y un director de orquesta muy especial, harán transcurrir la música
clásica por situaciones realmente inverosímiles. Se trata de una propuesta concebida para hacer disfrutar al gran público
con las melodías más famosas y los gags más divertidos, a la par que el respetable más experimentado se sorprende de
los peculiares arreglos musicales de obras de los compositores más populares de la música clásica, como Vivaldi, Bach,
Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, Strauss y Brahms.

Concerto a T empo D’Umore  es un espectáculo participativo capaz de entretener y complacer a todos los públicos.

Todo ello bajo la garantía del autor y director del aclamado espectáculo “Operetta”, Jordi Purtí.  El artista catalán es un
versátil profesional que ha estrenado más de 65 espectáculos de los géneros más diversos: teatro de gesto, de texto,
clown, ópera, danza contemporánea… Actualmente, su “Operetta” se encuentra de gira por Europa después de hacer
temporada en el Teatre Nacional de Catalunya, Victòria, Poliorama y el Theatre Antoine de París. Además de destacar la
actuación en el Gran Teatre Liceu de Barcelona, esta representación ha obtenido un Premio UNNIM, un Premio Butaca y
una nominación al Premio Max Revelación 2012.

Jordi Portí estudió Mimo y Pantomima en el Instituto del Teatro de Barcelona y estuvo durante cinco años con Els
Joglars, donde participó en la creación de Bye, bye Beethoven y Columbi Lapsus.
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La encargada de interpretar las piezas es la Orquestra de Cambra de
L’empordà, fundada en el año 1989 en Figueres. Su repertorio abraza
desde la música del clasicismo hasta la contemporánea. Han actuado en 44
países de los cinco continentes y visitado ciudades como Viena, Berlín,
París, Roma, Londres, Bruselas, Nueva York… hasta superar los 3.000
conciertos en 25 años de existencia. Todo ello, sin olvidar sus raíces,
acercando la música catalana junto a la internacional a todos los pueblos,
por muy pequeños que sean. También cabe destacar que el Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya le otorgó en 1992 el Premio
Nacional de Música en la modalidad de mejor intérprete de música clásica.

El 20 de noviembre a las 20:30, el público del Teatro Barakaldo podrá
contemplar una de las más ocurrentes aproximaciones a la música clásica
pensadas para el gran público. Las entradas, que oscilan entre 7,5 y 15
euros, ya se pueden adquirir en las taquillas del teatro, en los cajeros
automáticos de Kutxabank opor internet https://ticket.kutxabank.es
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TRIBUNA

Avinyó ‘a tempo d'umore'

“Es tracta d'una
banda sonora, amb
un gran component
d'espectacle
mesuradament
còmic

JOSEP VALLS  - ESCRIPTOR

“Músics catalans genials. Un gran moment que
no es pot deixar perdre de cap manera.” Aquest
és el textual que es llegia a Le Dauphiné
Libéréd'Avinyó fa unes setmanes, referint-se a
la innovadora proposta que barreja comèdia i
música clàssica presentada per l'Orquestra de
Cambra de l'Empordà al Festival d'Avinyó
d'enguany. L'Institut Ramon Llull hi ha portat
un any més L'Avignon à la Catalane , un programa que impulsa, en el marc del
prestigiós Festival d'Avinyó, acostar l'escena catalana i balear contemporània al
públic d'arreu del món. I del 7 al 30 de juliol, l'edició 2016 ha presentat al Théatre
Pandora l'espectacle musical Concerto a tempo d'umore, de Jordi Purtí i
l'Orquestra de Cambra de l'Empordà, dirigida pel meu amic Carles Coll, de
Figueres.

Es tracta d'una banda sonora, amb un gran component d'espectacle
mesuradament còmic, que aplega les peces més conegudes dels més cèlebres
autors de música clàssica per tal d'acostar-les al gran públic. S'ha aconseguit que
el músic de clàssica també accepti fer un espectacle teatral. Purtí i l'Orquestra
confessen que, en un sol dia de trobada, ja van tenir clar que ho tiraven endavant.
La dificultat afegida als músics de moure's i actuar mentre toquen els instruments
és sobradament recompensada  “pels efusius aplaudiments del públic”, diu Purtí.
L'Orquestra de Cambra de l'Empordà està formada per dotze músics i el director
Carles Coll, en el dit Concerto hi interpreten quinze peces de música clàssica.
Pesos pesants de la música, però pensat per a tots els públics. És un concert
autènticament familiar, dels que nens i nenes en surten saltant i cantant. A
l'escenari s'hi van succeint accions teatrals: des d'una trucada inesperada al mòbil
del director, fins a un músic no content amb el que s'està tocant i opta per fer ell
mateix de director, etc. Per als músics, poder portar a l'escenari una proposta
d'aquest tipus és molt gratificant, perquè normalment estan com tancats en un
marc estret i invisible, atents exclusivament i tothora a la solfa i a la batuta
directora. I en canvi aquí s'alcen, corren i salten, ballen, riuen i ploren, piquen de
mans i peus, s'encaren al director...

El diumenge 24 de juliol, pocs dies abans d'acabar les actuacions, vaig felicitar
l'amic Carles Coll, i amb ell tota l'Orquestra i en Jordi Purtí. Em va escriure un
correu que acabava amb aquest textual: “Per aquí a Avinyó estem molt contents
de la gran resposta del públic i, sobretot, dels programadors que ens muntaran
gires. Ens han proposat fins i tot d'anar a Corea...!”







Dauphiné Libéré / Lundi 15 février 2016
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Edimburg aplaudeix la fusió
de clàssica i humor del
director manresà Jordi Purtí
L'autor de «Concerto a tempo d'umore» explica a Regió7 l'experiència de
participar en el principal festival teatral europeu

Toni Mata I Riu Manresa 16.08.2017 | 08:25

Els pantalons curts fa dies que tornen a ser a la
maleta. Edimburg no és Barcelona i el sol i les altes
temperatures del clima estiuenc a la riba de la
Mediterrània es matisen notablement al nord del
continent, fins al punt que «jo vaig amb jersei de coll
alt», explica el director i dramaturg manresà Jordi
Purtí. El seu espectacle Concerto a tempo
d'umore s'exhibeix des del dia 3 d'agost fins al 27 del
mateix mes en un dels principals festivals teatrals
que se celebren anualment a Europa . «Això és esgotador... però únic!», assegura, feliç de viure una
experiència que anhelava des de feia anys.

«Quan arriba l'hora de dormir, estic rebentat», apunta Purtí. 22 funcions en un mes és un repte exigent,
però necessari per exportar el muntatge que protagonitza l'Orquestra de Cambra de l'Empordà, una
proposta que fusiona la música clàssica i l'humor . «Tant al festival d'Avinyó com al d'Edimburg, el més
normal és que les companyies es paguin la participació de la seva butxaca i intentin recuperar la inversió
amb el taquillatge i els bolos que puguin contractar», explica: «Però nosaltres vam tenir la sort que la
distribuïdora anglesa Assembly Festival confiés en nosaltres i podem ensenyar el Concerto amb totes les
despeses pagades». Poca broma: en total, l'expedició suma fins a una quinzena de persones.

Cada dia és igual però diferent. «Assagem al matí: durant les dues primeres setmanes, el Concerto; però
ara aprofitem les dues darreres per posar fil a l'agulla del  Desconcerto , que estrenarem el 20 de
setembre a Barcelona», anota Purtí: «Després, dinem, i a les 4 de la tarda anem cap a la Sala Music Hall
de l'Assembley Rooms, on a les 5 fem la funció, i a les 6 acabem». Aleshores, és el moment de xerrar
amb la gent, veure altres espectacles i fer una cervesa. «Com beuen aquesta gent!», comenta l'autor
bagenc: «tothom demana els vasos grossos, de plàstic, fins i tot la gent gran, i jo un dia vaig dir que volia
un vas petit i la cambrera va haver de demanar a dos o tres companys quin era el preu».

Edimburg aplaudeix la fusió de clàssica i humor del director

manresà Jordi Purtí



30/9/2017 Edimburg aplaudeix la fusió de clàssica i humor del director manresà Jordi Purtí - Regió7 :: El Diari de la Catalunya Central

http://www.regio7.cat/cultures/2017/08/16/edimburg-aplaudeix-fusio-classica-humor/429323.html 2/2

El manresà rememora l'astorament que va sentir en veure gent que entrava a l'espectacle amb la
cervesa a la mà. «Hi ha una barra abans d'entrar a la sala i una altra on la gent fa cua», afegeix.

Un certamen endreçat

Jordi Purtí ha pres part en diverses edicions del festival de la localitat francesa d'Avinyó, que té lloc
durant el mes de juliol, i en la comparació entre ambdues convocatòries ha notat que «aquí està tot més
endreçat» . Segons el seu parer, «es nota que Avinyó és mediterrani, hi ha cartells per tot arreu, gresca...
i, en canvi, a Edimburg, tot és al seu lloc, i els cartells estan plastificats per evitar que el vent i la pluja els
facin malbé».

Al dramaturg manresà també l'ha sorprès el zel dels organitzadors i de la gent d'Edimburg . Com a
exemple, explica que «tot el grup ens hem repartit en diversos apartaments de la ciutat. Jo, en el meu,
vaig tenir un problema amb la Wi-Fi i ho vaig fer saber. Pensava que s'arreglaria quan ja no hi fóssim,
però un responsable de producció del festival em va deixar un telèfon i ho va vetllar de seguida. La
persona que ens lloga l'apartament, per disculpar-se em va regalar una ampolla de vi!».

La localitat escocesa viu durant l'agost «un ambient fantàstic» i hi ha gent «d'arreu del món». En una de
les immersions en el festival, Purtí va anar a veure l'espectacle d'un actor neozelandès «que fa sortir el
seu fill de quinze mesos a l'escenari. Cada dia! Té una gran capacitat per improvisar, perquè no saps mai
per on et sortirà un nen tan petit».

Un dia a la setmana toca descansar  perquè la sala s'omple d'altres companyies que enllesteixen en una
sola jornada. Mentrestant, també promocionen el xou en un dels carrers principals de la ciutat,  la
Royal Mile, i «anem a tot arreu on ens ho demanin». L'objectiu és vendre el producte i ja tenen
contractades dues setmanes a Xangai, a la Xina. «Durant les dues darreres setmanes és quan vénen
més programadors», explica.

«El festival està sent una gran experiència emocional i artística», assegura Purtí: «La gent acaba cada
funció aplaudint dempeus, i als diaris ens fan crítiques que ens puntuen amb cinc estrelles». I en to de
broma, comenta que «ens estem mal acostumant. Però és bo saber que hi ha llocs així».
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Jordi Purtí i l'Orquestra de Cambra de l'Empordà, al Fringe
d’Edimburg

Jordi Purtí i l'Orquestra de Cambra de l'Empordà passaran tot l'agost a Edimburg. Els han citat del Fringe, la
prestigiosa secció d'alta volada del Festival d'Edimburg. Una fita excepcional, que, sens dubte, obrirà les portes del
circuit anglosaxó a aquest espectacle, que porta ja uns anys voltant per Catalunya amb notable èxit. Es va estrenar
amb motiu del vint-i-cinquè aniversari de l'Orquestra de Cambra de L'Empordà. Concerto a tempo d'umore és un
projecte de L'Orquestra de Cambra de l'Empordà, Jordi Purtí i el Festival Còmic de Figueres. 

 
És un concert teatral dirigit a tots els públics, un espectacle còmic i musical amb una banda sonora formada per les
peces més conegudes dels autors més reconeguts de la música clàssica. Ideal, doncs, també per als no amants de la
música clàssica, Concerto a tempo d'umore s'inscriu al registre del Teatre de Gest, amb molt d'humor. Dotze músics i
un director d'orquestra que fan transcórrer la música clàssica por situacions realment inversemblants. Una proposta
concebuda per a fer gaudir al gran públic de las melodies més famoses i els gags més divertits, a la vegada que el
públic més experimentat se sorprèn dels peculiars arranjaments musicals i els enginyosos recursos humorístics. Amb
la garantia de l'autor i director de l'aclamat espectacle Operetta, Jordi Purtí. 

 

Sobre l'espectacle, que ja s'està anunciat per arreu, per Edimburg corre aquesta descripció: 

Publicat per Teatralnet  25/07/2017
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Qui diu que V ivaldi no va escriure bangers? Que Beethoven no podia fabricar un cuc? Comprovi les seves
idees preconcebudes! Aquest és un concert de passarel•la per a la música clàssica, ja que els artistes de
renom mundial prenen bandes sonores de pel•lícules i cançons pop, així com clàssics "èxits", combinats amb
esquetxos, mímica i fins i tot una mica de cultura pop. El resultat és un espectacle ideal per a la família que
atraurà totes les edats. Fins i tot els amants de la clàssica valoraran la  gosadia ! 

 
L' Orquestra de Cambra de l'Empordà és una formació de 12 músics de corda dirigida pel director Carles Coll
Costa. Va ser fundada l'any 1989 a Figueres i des del seu començament, ha recorregut més de 44 països en els
cinc continents i ha realitzat més de 3.000 concerts.  Concerto a tempo d'umore  és una sòlida aposta de futur
per continuar escampant la música a través de nous formats.  

 
Si voleu anar a veure com respira l'espectacle a Edimburg, estaran 

 del 3 al 27 d'agost al 
 Assembly Rooms - Music Hall 

 54 George Street Edimburg EH2 2LR 
 

Entrades: https://www.assemblyfestival.com/whats-on/concerto-a-tempo-dumore/book-now
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Concerto a Tempo d’Umore

Rating: 

Classical music doesn’t just have to be for grown ups. Concerto a Tempo d’Umore will have all of the
family, even the littlest ones, buzzing about Bach as they fuse their �rst class musical expertise with
clowning, comedy and audience participation.

The fantastic chemistry between the ensemble really make the comedic elements of the piece work, as
they playfully tease and compete with one another, all the while playing the classics �awlessly. Kids in
the audience were enraptured: laughing at the slapstick, yes, but also excited about the music, brought
to life as it was by this animated and likable orchestra.

Some moments of audience participation are done well and work with the atmosphere. Audience
members brought up to pretend to conduct and play are cheered on by the rest of the crowd, and
everyone found themselves fully on board as the fun took over. The highlight of the performance
comes in the form of a medley of theme songs from classic �lms, from Jaws to Casablanca.

Perfect for families looking to introduce young ones to classical music in a fun and accessible way.

Words: Chiara Margiotta

Concerto a Tempo d’Umore, Assembly Rooms, Aug 22-27, 5pm
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Concerto a Tempo d'Umore
Kelly Apter 23 August 2017

ICONNA Comunicacio Audiovisual

Classical music never sounded – or looked – so funny
When most orchestras decide to play 'Ave Maria', they usually choose between the Bach version or the
Schubert. Not Orquestra de Cambra de l'Empordà from Catalonia – they play both, in competition, while waging
a war between the conductor and the lead violin. It's utter chaos, obviously, but that's the whole point of this fun,
anarchic and hugely enjoyable show.

For those in the know, the musicianship in Concerto a Tempo d'Umore is superb; for those discovering classical
music for the first time (this is a great concert for families), it's the perfect introduction.

In an hour that races by, a definite highlight is their hilarious (and often beautiful) tribute to film scores, with
everything from Gone with the Wind to Pretty Woman to Jaws brought to life, not just through music, but some
kind of comic caper.

A member of the audience brought up to conduct the 12-string players in Mozart's Eine Kleine Nachtmusik is met
with rapturous applause, followed by a whole group of people led onto the stage to play all the instruments (with
the real orchestra members sitting closely behind, manipulating their arms like puppets). It's a moment of true
audience participation of the best kind.

Assembly Rooms, until 27 Aug, 5pm, £14--£16 (£12--£14).
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Fringe Review:
Concerto a Tempo
d’Umore *****

Concerto a Temppo d'Umore, Assembly Rooms

Concer to a Tempo d’Umore *****

Assembly Rooms (Venue 20)

They may have the formality of an
orchestra, but Concerto make music more
fun than anyone could imagine.
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The entourage from Catalonia are all
outstanding musicians as well as comedy
actors, and, without uttering a single word,
turn in a gloriously entertaining theatrical
concert.

They take the classics as well as Hollywood
theme tunes, moving arouund the stage with
the precision of a dance troupe and razor
sharp comic timing.

The characters of the orchestra all come to
the fore and play their part, and the end
result is a show that is an utter joy.

The kids in the front roared with laughter at
the slapstick, while the creation of an instant
orchestra made up of volunteers from the
audience underlined the skill of the
performers

They finished with some fabulous audience
participation and departed to a thoroughly
deserved standing ovation.

This is a must see show – one for the whole
family.

Music will never be such fun again ...



 

Audience 
Concerto a Tempo d'Umore 
https://tickets.edfringe.com/whats-on/concerto-a-tempo-d-umore 
 

Data; 8-setembre -2017 
 

Katharine Alsop14 days ago 
Brilliant! Outstanding musicians, humour, audience participation, joy. Why isn't all classical 

music like this? Hilarious! Even if you know nothing about classical music you'll love this. I'd see 
them again any day. 

Catherine Miller15 days ago 
I think it's hard to find a family friendly show where there is something for everyone to enjoy, 

this really delivers! Catch it while you can!! 

Joe20 days ago 
This very talented troupe from Catalonia provided an enchanted evening. They brought so 

much personality, generosity and humour to the performance it's no wonder the audience rose 
to their feet. Wonderful. 

John Dewhurst20 days ago 
Classical music combined first rate clowning makes for an excellent hour of entertainment. The 

audience were fully involved, standing ovation! 

Kathleen Noonan21 days ago 
This is a fabulous show filled with fun that all ages and worldwide tourists will understand and 
enjoy. 

An absolute delight! 

Margherita Sorrentino26 days ago 
Absolutely fabulous. Definitely a must see. I really hope they'll be back next year. 

Magdalena Kozicka26 days ago 
Excellent show! Have not laughed so much for a long time. Best hour of entertainment this 

week :) Very talented musicians, warm atmosphere, suitable for all ages. We will be going 
back! 

Suzie Fletcher31 days ago 
Absolutely superb show! Front row- family of eight (three generations) - all ranked it top of list 

so far!!! Very talented and dynamic musicians, music familiar to all, lots of audience 
participation! Must see! 

Ingrid Alexander31 days ago 
This amusing show will lift your spirits and remind you how much classical music you actually 

know and love! One of the best hours of entertainment at the Festival, talented musicians, 
warm and funny entertainment, loved it! 

Wendy Murray31 days ago 
Loved this show. Obviously talented musicians with comedy mixed in. Recognisable pieces of 
music played well and by very engaging performers. By the end you feel you know each of the 

musicians. A little audience participation. Suitable for all ages. 

Sam Dare32 days ago 
A fantastic show. Extremely talented musicians who are also wonderful comedians. Would 
highly recommend it, a show you can take any age to see. We will definitely be going back this 

year, and hope they come back next year. 

 

https://tickets.edfringe.com/whats-on/concerto-a-tempo-d-umore
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Feten se estrena rebosante de público
nla nueva edieión de la feria comienza a rodar coR las salas y las calles repletas de niños felices

l-a Orquesta de Cambrá del Empordà ofreció ya en [a tarde de ayer et espectáculo que hoy inaugura oficiatmente Feten. :: ¡oeoulx ÞaffEDA

Hoy se inaugura
oficialmente, aunque el
espectáculo y eljuego
están ya servidos para
todos los públicos

i: PABLo I nmí¡ ESTRADA

6UéN, Teaüo y animación parå críos
de todas las edades, con especial in-
terés por los primeros espectadores,
es lepropuestacon Iaque un año más
despliega sus actividades desde ayer

-aunque hoy es la inauguración ofi-
cial- la Feria Europea deArtes Escé-
nicas para Niños yNiñas (Feten).
Funciones de sala y calle que en la
edición que acaba de arrancár han
vuelto a revolucionar la ciudad con
el favor de todos los públicos, inclu-
so de quienes se han visto sorpren-
didos por la magia de la ilusión en
medio de un paseo en familia-

Una prueba de la acogida del fes-
tival se mostraba en la plaza del Par-

rdrís donde la compañía caalanaTea-
tro sobre ruedes abríaeltelónde zus
caravanas rodantes con largas colas

ïformâdes pera asistir a sus propues-

Domingo 18.O2.18-' EL COtìtERCtO

tas. Apenas una hora después de co-
menzar a acomodar a los primeros
espectadores, unade zus componen-
tes anunciaba que ya no quedaban
localidades para la jomada de la tar-
de y remitía a las funciones que hoy

.se celebrarán en horario matinal y
vesperfino. Su programa, distinto
cada día, ofrecía ayer en'La Banaca'
una sesión de cuentacuentos bajo el
título "Un mundo el revés" (decons-

tmcción del cuento de La Cenicien-
ta, en palabras de los actores) y en la
rulotte llamada 'La Tartana' otra in-
vitación a disfrutar con chþa de zus
a¡tes:'El caniche de Nicher (así, como
zuena). Para Ia eqper4 una tercera ca-

ravana denominada'Cantina' despa-
chaba palomitas y aceifunas al pre-
cio de "la voluntad".

Los pequeños espectadores de la
sección de Pediatría del Hospital de
Cabueñes tenían a la mismahora zu
particular función con la compañía
Teatro del Piedi, en elque la actriz
Verónica González, convertía sus pro
pios pies en títeres, ievelando que la
fantasía no precisa de complejos re-
cursos pera exp¡esarse. Con una es-
cenografia similar en sencillez: unE[ etefante del Centre de Titettes de Lleida paseó por È; Dal{t^il aRlEIz
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Perfecta simbiosis de música y humor

Tras más de 180 funciones por España, Francia, Alemania y Gran

Bretaña, Concerto a tempo d´umore -creada y dirigida por Jordi Purtí- hace

parada en el Teatro Fernán Gómez de Madrid para permitirnos seguir

disfrutando de este espectáculo cómico y musical dirigido a todos los públicos.

Una manera original de disfrutar la música clásica gracias a una orquesta de

cuerda –doce músicos y un director- que interpreta obras de Beethoven,

Vivaldi, Bach, Schubert o Strauss fusionándolas magistralmente con ingeniosos

y divertidos gags que reciben los constantes aplausos de los espectadores.

Concerto a tempo d´umore presenta una propuesta concebida para romper con los estereotipos que

tradicionalmente han acompañado a la música clásica a través de una puesta en escena inusual que atrapa

al público desde el primer momento. Con una interpretación musical impecable, nos demuestran que una

orquesta no sólo representa su música frente a un atril sino que ésta puede representarse de muchas

maneras mirando más allá del instrumento, la partitura y el director. Cuestión que también logran gracias a

la constante ruptura de la cuarta pared, dirigiéndose al público en todo momento e incluso solicitando su

participación (no os cuento más porque es más divertido si se sabe poco). Qué maravilla la Orquesta de

Cambra de l´Empordà capaz de deslumbrarnos con su música y, de manera simultánea, con una capacidad

expresiva totalmente admirable.

En la mayoría de los gags del espectáculo no tienen más compañía que la de sus instrumentos y atriles,

haciendo uso de varias sillas que componen la sobria escenografía de Concerto a tempo d´umore. En

determinados momentos el espectáculo se apoya en una pantalla gigante para que los espectadores

podamos seguir mejor lo que sucede sobre las tablas. No se necesita más para acercar la orquesta al

mundo del teatro, en concreto a la comodísima Sala Guirau del Fernán Gómez de Madrid.

Fusionar música y humor de la mano de grandes artistas sólo puede dar lugar a un espectáculo fresco y

divertido que funciona a la perfección. Un espectáculo que, por cierto, está dirigido a un público de todas

las edades. Les recomiendo Concerto a tempo d´umore pero dense prisa que termina el próximo 15 de

abril.

Crítica realizada por Patricia Moreno

TAGS: Centro Cultural de la Villa, CONCERTO A TEMPO D'UMORE, Crítica, Jordi Purtí, Madrid, Orquesta de Cambra de
l´Empordà, Teatro Fernán Gómez
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                             Video Links: 

Teaser 2014:  https://www.youtube.com/watch?v=QhHen8ja1yA 

Teaser 2017:  https://www.youtube.com/watch?v=58RUfNNB6yg 

20‘ in action:  https://www.youtube.com/watch?v=W-rlODM4eX4 
 

Temporada al Teatre Condal de Barcelona  2015 
http://beteve.cat/concerto-a-tempo-dumore-al-teatre-condal/ 
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/Els-matins/Musica-classica-i-molt-humor-amb-lOrquestra-
de-Cambra-de-lEmporda/video/5433012/ 
https://www.youtube.com/watch?v=V9Dou5-JTBE 
https://www.youtube.com/watch?v=RK5vw1m8n_8 
 

Gires nacionals  
https://www.youtube.com/watch?v=FvZM8NH135I&t=12s 
https://www.youtube.com/watch?v=TZjih18C40M 
 

Festival de Teatre Fringe Edimburg 2017 
https://www.youtube.com/watch?v=Bl_0E5IiMqo&t=121s 
http://www.edinburghnews.scotsman.com/news/entertainment/video-catalonian-musicians-
perform-on-edinburgh-rooftop-1-4520076 
https://www.youtube.com/watch?v=iM101OZTwg0&t=1s 
https://www.youtube.com/watch?v=5bFq7CpHRBw 

https://www.youtube.com/watch?v=_wsRzuJ97N0 
 

Festival de Teatre Fetén Gijón  – Premi al millor director 2018 
http://feten.gijon.es/noticias/show/38309-premios-feten-2018 

https://www.youtube.com/watch?v=LWZIeSU3M-4 
 

Madrid- Teatre Fernando Fernán Gómez 
https://www.youtube.com/watch?v=d9DCD6wZKVE 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/dramedias/jordi-porti-2018-04-04t16-52-46163/4552175/ 

http://www.telemadrid.es/noticias/cultura/noticia/concerto-tempo-dumore-en-el-centro-

cultural-de-la-villa 
 

 

 

Concerto a Tempo d’Umore 
Orquestra de Cambra de l’Empordà 

Joan Costa – Manager 
T (+34) 972 67 07 90 

M  (+ 34) 629 847 777 
E: orquestracambraemporda@gmail.com 

W: www.concertoumore.com 
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