PRESENTACIÓ DE L’ESPECTACLE
L’enyorança de la pàtria, l’anhelat amor absent, el llarg i angoixós viatge
de retorn a Ítaca i el restabliment de la pau a casa, en un musical coral i
poètic.
Ulisses, en aquesta versió del Cor País Meu, és una adaptació per l’escena de l’Odissea d’Homer. El
mateix Ulisses, un narrador, diversos personatges i un Aede, narren els fets i aventures que permeten
a l’heroi aconseguir el seus objectius: tornar a Ítaca, retrobar-se amb la seva esposa Penèlope, el fill
Telemac i el seu pare Laertes, i restaurar així la pau, l’harmonia i l’estabilitat social i econòmica al seu
regne.
Acabada la guerra de Troia i derrotada la ciutat pels aqueus, Ulisses emprèn el seu viatge de retorn a
la seva pàtria, un viatge que durarà vint anys. Les seves desventures i la llarga i incerta espera de
Penèlope i Telèmac pel retrobament, ens serveixen de pretext i inspiració per crear un espectacle
poètic i musical que expressarà la rica diversitat d’estils musicals, d’idees, sensibilitats i formes que la
cultura a les ribes del nostre mar ha generat i segueix generant.
L’amenaça constant que encarnen “els pretendents” -cínics i desagradables personatges que aspiren
a apropiar-se tant del regne d’Ulisses com de la seva pròpia esposa- i la venjança terrible que Ulisses
i Telèmac, al final del seu viatge i per designis divins, desencadenen en contra d’ells, matant-los a
tots, constitueix un nucli argumental elemental capaç de produir una tensió dramàtica suficient per
atrapar al públic. Emmarcada en el repertori musical escollit, l’acció queda envoltada de les diferents
atmosferes emotives que cada cançó va produint.
En resum, es tracta d’un espectacle pluridisciplinari amb una dramatúrgia que contempla el cant
polifònic, la narració pròpiament dita, monòlegs i diàlegs teatrals i certes coreografies que reforcen
plàsticament el cant i el text. La molt particular tria de cançons populars, tradicionals i d‘autor, ens
parla de la Mediterrània, bressol de la nostra cultura i dóna aire, energia i una atmosfera “amorosa”
positiva que ajudarà al protagonista a superar les seves penes i desventures.

QUADRES ESCÈNICS
1. DESPRÉS DE TROIA
2. VINT ANYS
3. ELS PRETENDENTS
4. CAL·LIPSO
5. NAUSICA
6. ELS LOTÒFAGS
7. POLIFEM
8. EOL
9. CIRCE
10. L’HADES
11. LES SIRENES
12. ESCIL·LA, CARIBIS I LES VAQUES D’HÈLIOS
13. ÍTACA.LA MORT DELS PRETENDENTS
14. ULISSES RETROBA ELS SEUS

CANÇONS
1. TEMPS PERDUT
2. KALI NIFTA
3. ELS PRETENDENTS
4. EL RAI D’ULISSES
5. USKÜDARA
6. NON POTHO REPOSARE
7. PEIX ENAMORAT
8. EL GOLF DE ROSES
9. HASSAPIKO D’EOL
10. XALA I BEU SENSE BRIDA
11. TOT ESPERANT ULÍSSES
12. CANÇÓ DE LA SIRENA
13. QUAN LES BLANQUES VELES
14. LA MORT DELS PRETENDENTS
15. VIATGE A ÍTACA

Glòria Cruz/Càstor Pérez
Matinata grecosalentina
R.Manent /Rebetiko
R.Manent/Manos Hadjidakis
Tradicional al mediterràni oriental
Serenata.S.Sini-Rachel. (Sardenya)
Vicent Torrent/Eliseo Parra
Jaume Arnella/Ferràn Martínez
E.Albert/R.Manent /tradicional grega
J.Soler-Amigó/Jaume Arnella
Ovidi Montllor
Mª del Mar Bonet
R.Manent/Tradicional grega
R.Manent /Dansa grega
K.Kavafis/Ll.Llach

COREOGRAFIES
Cada cançó és interpretada en una disposició diferent del cor i sempre en relació a l’escenografia
particular de cada quadre, per a subratllar-ne el missatge comunicatiu i donar dinamisme i variacions
a l‘escena.

ESCENOGRAFIA
L’escenografia es construeix dinàmicament en el transcurs de l’obra, usant solament una quinzena de
caixes de fusta reciclades de fruita. Amb elles es munten diferents “escultures” que serveixen per
representar elements propis de cada quadre: taules i tamborets de taverna, el rai d’Ulisses, el tron
d’Alcínous, la cova de Polifem, una taula pels banquets, la proa d’un vaixell, les roques d’un penyal,
un mur, etc. El color de la fusta natural, envellida per la humitat, reflecteix l’element terra que
contrasta amb el blau generalitzat al vestuari. Una xarxa de fils blaus de llana i cotó presideix el fons
de l’escena. El color vermell (significant el vi o la sang segons el cas) apareix només a les barbes dels
pretendents i a les tovalles de la festa al palau de Circe.

VESTUARI
El vestuari es basa en els colors blaus i blancs identificatius del mar, el cel i la lluminositat
mediterrània. Teixits de fil i de cotó, lleugers i vaporosos. Línies senzilles però elegants. Els peus,
nus i calçats amb sandàlies. Quan Ulisses arriba a Ítaca es vesteix amb els parracs bruts que li dona
Pal·les Atena. El mateix tipus de malla que hi ha al fons de l’escenari apareix complementant alguns
dels vestits dels cantaires en alguns moments. El color vermell vinós apareix només a la presentació
dels pretendents en les barbes que porten i fa referència al vi del qual abusen sovint i a la sang que
vessaran en morir al final de l’obra

IL·LUMINACIÓ
Es basarà igualment en el blancs i blaus sense descartar ambres i ataronjats en moments puntuals.
Canvis graduals i suaus. Posterior, davant i general independents.

REPARTIMENT
AEDE
ALCÍNOUS
CAL·LIPSO
PRETENDENTS

Francesc de Gispert
Jaume Elias
Angelina Estany
Amadeu Andrés,
Florenci Maymó,
Josep Mª Freixa, Pitu Llos
SIRENES
Anna Rica, Carme Pinatella,
Ció Duch, Cristina Giner,
Liz Castro, Montse Pla-Giribet,
Montse Rodríguez, Núria Pallejà,
Núria Puertas
CIRCE
Anna Riera / Agnès Palet
HERMES
Florenci Maymó
NARRADORA Romi Porredon
NAUSICA
Muntsa Fernández
PAL·LES ATENA Mercè Pla
PENÈLOPE
Montse Jaén
RAPSODE
Quim Armengol
ULISSES
Jordi Majó
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NECESSITATS TÈCNIQUES
Espai escènic de 10 x 6 metres aproximadament, per encabir-hi unes vint-i-cinc persones.
Il·luminació amb 8 focus de 1000 w. orientable i regulable.
Amplificació de so general, en funció de les característiques acústiques del local.
Vestidors i serveis per a unes vint-i-cinc de persones.
Disponibilitat del local, com a mínim 3 hores abans de la representació.

CURRÍCULUM DEL COR
El COR PAÍS MEU va néixer a finals de l’any 2009. És una formació polifònica hereva del Cor de
l’Aula de Música Tradicional i Popular (AMTP) del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, que va iniciar la seva trajectòria el 1999. En Ramon Manent sempre n’ha portat la
direcció.
La formació basa el seu treball en el repertori tradicional i popular català i de la Mediterrània
occidental, tractat amb els procediments més habituals i espontanis del cant a veus. Les cançons es
presenten sempre al públic sense direcció aparent. Amb la força de la polifonia popular i l’arrelament
de la poesia oral, el Cor País Meu redescobreix l’emoció de cada cançó i la posa en escena
transmetent sentiments de pertinença a una cultura viva i molt rica d’expressions ben diverses.
Al llarg d'aquests anys, el Cor s’ha nodrit d’alumnes, antics alumnes, professors de l’AMTP i de
cantaires externs interessats en el projecte, i ha realitzat una bona quantitat d’actuacions arreu del
territori català i també en terres occitanes i a l'illa de Sardenya. Altres concerts presentats: “País meu
canta”, “Cançons per la pau i la llibertat”, “Terra de Vent”, “De l’Empordà a l’Alguer”, “Muret 1213 –
Càtars!!!”.
Propostes escèniques vigents: “EXILI – Cançons en escena” ; “Sa nuvia d’Algendar”, cançons de
la mediterrània, acompanyades del relat d’una llegenda. En gira actual: “Ulisses”, espectacle de
teatre musical, l’Odissea en escena cantada amb veu i músiques mediterrànies.
Més informació: www.corpaismeu.cat i al Facebook.

Contacte: corpaismeu@gmail.com
Ramon Manent: 629384162 ramonmanent@gmail.com Mercè Pla: 659337058 mpla@salt.cat

CURRÍCULUM DEL DIRECTOR
RAMON MANENT I FOLCH és nascut a Barcelona l’any 1952 i és músic i
cantador especialitzat en la música tradicional, la cançó popular i el cant coral.
Ha fundat diversos grups i formacions on ha treballat camps tan variats com la
música dels trobadors catalans i occitans, la balada catalana tradicional, el ball
folk, la cançó marinera i de taverna, el cant improvisat i la polifonia tradicional.
Amb els grups Oreig de Mar, El Tamborí, Bitayna, Els Tranquils, Tres de Xauxa i
La Mata de Jonc ha enregistrat 18 treballs discogràfics i ha coordinat l’edició de
tres cd’s recopilatoris amb cançons recollides en context oral. És professor de l’AMOT i ha dirigit el
Cor Anselm Viola de Torrolla de Montgrí i la Coral Dalladalt de l’IES Montgrí. En l’actualitat està al
davant del Cor Indika de l’Escala, i el Cor País Meu d’àmbit intercomarcal. També imparteix classes
de cant al CAT – Centre Artesà Tradicionàrius i a l’Aula de Música de Salt.

REPRESENTACIONS ESPECTACLES EN CARTELLERA
“ULISSES”

“EXILI - Cançons en escena”

REPRESENTACIONS ALTRES ESPECTACLES
“MURET 1213 – Càtars!”

ALTRES CONCERTS

PROGRAMA DE MÀ

GALERIA D’IMATGES

NOU CARTELL

