
Subi i Anna Obiols, 
a Israel per parlar de 
literatura infantil

Vic El dibuixant Joan 
Subirana Subi i la contista 
Anna Obiols van participar 
dilluns en una tertúlia sobre 
literatura infantil a l’Insti-
tuto Cervantes de Tel Aviv 
(Israel). Subi i Anna tenen 
alguns dels seus llibres tra-
duïts a l’hebreu, per l’edito-
rial israeliana Agam. Abans 
de la tertúlia, l’educadora i 
narradora Vered Shlauzer va 
explicar en hebreu el conte 
El petit Dalí... i el camí cap 
als somnis, dels dos autors 
osonencs. 

Pintura de denúncia 
dels maltractaments, 
al Museu de la Pell

Vic Fins al 30 de novembre, 
es pot veure al Museu de 
l’Art de la Pell l’exposició 
“Víctimes del maltracta-
ment”, de la pintora Ester 
Besolí. La mostra, patrocina-
da per la Caja de Ahorros del 
Mediterráneo (CAM), pre-
senta 30 quadres de petit for-
mat en tècnica mixta i 5 de 
gran format a l’oli, on aquesta 
artista denuncia el problema 
de la violència de gènere. 
Ester Besolí, de Tortosa, es 
va formar artísticament a 
l’Escola Massana.

El gas de Repsol,
l’energia que treballa per a tu.

Tel. 93 883 36 44/94
gritecsa@gritecsa.com

www.gritecsa.com
I per a les teves necessitats de calefacció, cuina i aigua
calenta. És el gas de Repsol, una energia ràpida, econòmica
i sense interrupcions... i a més, si el contractes abans del
31 de març de 2009, accediràs a avantatges importants.
Promoció vàlida fins al 31 de març de 2009. Bases notarials disponibles
a Repsol Butano (C/ José Abascal núm. 4, planta 5 i 6, 28003 Madrid).

Més informació al 901 100 125 o a repsol.com

Servei

Divendres, 21 de novembre de 2008

CULTURA NOU9EL 39

A
LB

ER
T

 L
LI

M
Ó

S

Escena
La Nit Manga de 
Vic amplia les 
activitats en la 
cinquena edició
Vic El Centre Cívic del 
Remei és el nou escenari 
de la Nit Manga de Vic, que 
arriba a la 5a edició amb 
una oferta ampliada. L’èxit 
de públic de les edicions 
anteriors també ha obligat a 
canviar l’escenari, que fins 
ara havia estat el Casino. Per 
començar, divendres es farà 
un concert al centre social La 
Torratxa, on els grups White 
Noise i Red Square oferiran 
versions de grups japonesos. 
Dos tallers s’afegeixen a 
l’oferta de dissabte, un sobre 
la filosofia del karate –al 
matí, a la Biblioteca Joan Tri-
adú– i un altre sobre doblat-
ge –a la tarda, al mateix 
Centre Cívic del Remei–. A la 
nit, es projectaran capítols de 
sèries d’animació japoneses, 
essència de la Nit Manga: 
Teatro de Rumiko, Record of 
Lodoss War, Rurouni Kens-
hin un especial Barcelona de 
Shin-chan i Death Note. L’or-
ganització és a càrrec del por-
tal web japanzone.cat, amb el 
suport de l’Ajuntament.  

Acaba el Festival 
de Titelles de 
Calldetenes i 
segueix el de Vic
Calldetenes/Vic L’actuació 
de la companyia El Cau de 
l’Unicorn, que presentarà 
l’espectacle La via làctia, 
tanca aquest diumenge la 
16a edició del Festival de 
Titelles de Calldetenes. 
El darrer espectacle és un 
musical amb titelles gegants, 
que posa en escena aquesta 
companyia creada l’any 1994 
a Sant Jaume dels Domenys 
(Tarragona). Paral·lelament, 

continua el Festival de 
Titelles de Vic, amb dues 
representacions. A les 6 de 
la tarda de dissabte, a l’Ins-
titut del Teatre, la  veterana 
Cia. Estenedor, amb 30 anys 
de trajectòria als escenaris, 
presenta el muntatge Petons, 
i diumenge al migdia, a La 
Central, Txo Titelles presen-
tarà Circ-cabaret Armando 
Rissotto. 

Jazz i electrònica 
en fusió, dissabte 
a la Jazz Cava

Vic Des de fa sis anys, Inno-
vate Electric Project (IEP!) 
treballa a Catalunya en la 
fusió del jazz i la música 
electrònica. Un bagatge que 
el grup presentarà aquest 
dissabte en el concert que 
farà a la Big Bang Jazz Cava, 
a partir de les 11 de la nit. 
Dani Pérez (guitarra), Santi 
de la Rubia (saxos), Julián 
Sánchez (trompeta), Phil 
Wilkinson (baix) i Mariano 
Steimberg (percussió) inter-
pretaran algunes versions 
de Miles Davis, repertori 
dels seus inicis, al costat dels 
temes de creació pròpia que 
han anat incorporant.  

Una exposició a  
Sant Joan vincula 
el cine i la pau

Sant Joan de les Abades-

ses El Palau de l’Abadia de 
Sant Joan acull des d’aques-
ta setmana una exposició 
titulada “Cinema i pau” en 
la qual, a través d’imatges 
extretes del cinema, s’inten-
ta fer prendre consciència 
d’aquesta realitat als visi-
tants. Lligada a l’exposició, 
l’Ajuntament ha organitzat, 
per aquest dissabte a les 6 de 
la tarda, una xerrada a càrrec 
de Toni Viader, director de 

El videoconcert ‘Puc?’ tanca les Nits Digitals de Vic 
El videoconcert Puc? tancarà aquest divendres la programació de les Nits Digitals de Vic. 
La sala de l’Institut del Teatre acollirà a partir de les 10 de la nit aquest espectacle creat per 
Núria Antentas i Josep M. Jordana (autors del vídeo), amb el grup Convolution a la part 
musical (Mark Conningham a la trompeta, i Sílvia Mestres a la guitarra). En directe, els  
músics dialoguen amb les imatges, que van més enllà de ser un simple teló de fons. A l’aca-
bar, es farà una projecció-resum de l’edició d’enguany de les Nits Digitals, que la setmana 
passada va tenir com a convidat especial François Baschet. Els instruments desenvolupats 
per aquest creador francès –juntament amb el seu germà Gerard– es van exposar a l’Alber-
gueria, i es van posar a prova en un concert que el grup Miteodora va oferir a la Jazz Cava. 
A la foto, François Baschet (segon per l’esquerra) amb els tres components de la formació, 
Andreu Ubach, Josep M. Cols i Quim Serrat.

comunicació i web de la Fun-
dació per la Pau. L’exposició 
es pot veure fins al 30 de 
novembre.

La Teranyina de 
Ripoll celebra 25 
anys fent teatre

Ripoll El grup teatral La 
Teranyina de Ripoll celebra 
aquest cap de setmana els 
seus 25 anys de la millor 
manera: fent teatre. Tant 
dissabte com diumenge i al 
Comtal escenificaran l’obra 
L’assaig, de Josep Escobar, 
que no s’ha escollit a l’atzar 
sinó que es tracta de la sego-
na obra que La Teranyina 
va representar. Alguns dels 
actors que van sortir a l’obra 
el 1982 hi tornaran a aparèi-
xer amb d’altres que s’hi han 
incorporat al llarg del temps.

Cabaret nocturn, 
a Sant Bartomeu
Sant Bartomeu del Grau 

Durant quatre divendres, 
l’associació Amb Uns Altres 
Ulls ha programat a Sant 
Bartomeu espectacles de 
música, trapezi i màgia, 
ambientats a l’estil de caba-
ret. Divendres passat, el cicle 
va començar anb Fausto Gra-
mola i Marc Vernis, i aquest 
divendres continua amb Mag 
Pota. Les representacions 
tenen lloc a la sala d’actes del 
Casal.

Mala Vida i Rocking 
Beatles, a l’Autèntic
Gurb La sala Autèntic Club 
de Gurb continua amb les 
actuacions de música en viu 
els caps de setmana, abans 
de les sessions de discoteca. 

Aquest divendres hi actuarà 
Mala Vida, un grup de ver-
sions de pop-rock espanyol, 
dels anys 80 fins a l’actuali-
tat. Dissabte, hi seran Roc-
king Beatles, una banda cata-
lana de tribut als Beatles.

Headtrip actua al 
Pasternak de Vic
Vic El grup barceloní Head-
trip actua aquest divendres 
a la sala Pasternak, a partir 
de 2/4 de 12 de la nit, presen-
tant el seu tercer disc, Roma. 
Amb deu anys de trajectòria 
en l’àmbit del pop-rock, el 
grup està format per Jonat-
han Pulido (veu), Víctor 
López (bateria), Ramón 
Gulín (guitarra i veu), Ferran 
Mestre (guitarra) i Raül 
Martínez (baix). La nit es 
completa amb l’actuació de 
Sole Music.


