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Dolços cors joves assassins
Mercè Rodoreda, 
protagonista dels 
primers actes del 
Dia de la Dona

Taradell

EL 9 NOU

Els primers actes del Dia 
de la Dona Treballadora 
comencen amb un record de 
l’escriptora Mercè Rodoreda, 
de la qual enguany es com-
memora el centenari del seu 
naixement. El col·lectiu Som 
Dones de Taradell ha con-
vocat per aquest dijous a les 
vuit del vespre, a la bibliote-
ca Antoni Pladevall, una lec-
tura musicada sobre textos 
de Rodoreda, a càrrec d’Anna 
Carné i Gemma Sangerman, 
sota el títol Un passeig per ‘La 
plaça del Diamant’. 

El gruix dels actes del Dia 
de la Dona Treballadora, que 
se celebra el dia 8 de març, 
tindrà lloc el cap de setmana. 
A Vic, tothom qui vulgui pot 
participar en una lectura de 
La plaça del Diamant que es 
farà dissabte a la plaça Don 
Miquel de Clariana, a partir 
de les onze del matí. Per ins-
criure’s cal fer-ho a la bibli-
oteca Joan Triadú o enviant 
un correu a montse.simon@
uvic.cat o gemma.redortra@
eumoeditorial.com.
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Els dos protagonistes de la història en una de les escenes de l’obra ‘Le mani forti’

‘Le mani forti’, de Marco 
Calvani. Direcció: Marc 
Martínez. Teatre Cirvi-
anum de Torelló. Dissab-
te, 1 de març de 2008.

Torelló

Ignasi Janer

Una història real que colpeix. 
Fa set anys a Itàlia dos joves 

adolescents van conspirar 
per matar la mare i el ger-
mà d’ella perquè, senzilla-
ment, la molestaven i no la 
deixaven ser lliure. Quina 
contradicció! I ara ella amb 
tan sols 16 anys, portada per 
l’exaltació dels seus senti-
ments propis d’una noia a la 
seva edat, priva la llibertat 
dels seus familiars més prò-
xims. Passar del pensament 

a l’acció és la gran duana que 
pot tenir un preu de peatge 
massa car, però és en aquesta 
etapa juvenil on l’energia 
pot ser més vulnerable, pel 
fet de sentir-se incomprès/a, 
voler i no poder menjar-se 
el món, fluir i alhora patir 
la passió sexual i l’amor des-
enfrenat, i un interminable 
etcètera. Le mani forti ens 
fa una radiografia brillant 

d’aquest moment de la vida a 
través de la mirada dels dos 
joves, molt ben interpretats 
per Mercè Martínez i Ivan 
Morales. 

Els seus retrats són per-
filats amb una gestualitat 
tant espontània com extra-
vertida; els diàlegs són curts, 
directes i sincers; la mirada 
perduda; el cor desmesurat; i 
el cap lluny de la rutina dels 
grans... Els seus moments 
de llibertat queden reduïts 
a una instantània gràcies a 
l’ajut de la música, l’alcohol i 

les drogues, però també a les 
estones de conversa silenci-
osa en un racó protegit de la 
ruta de la vida.

La direcció, que va a 
càrrec de Marc Martínez, 
aconsegueix recrear molt 
bé l’entorn d’alguns joves 
adolescents d’avui, amb una 
escenografia simple que juga 
amb cada un dels elements 
d’una manera admirable, 
fent protagonista una forta 
música que arriba bategant 
fins a la darrera fila del tea-
tre, i a cop de crits fa vibrar i 
interioritzar a qualsevol dins 
de l’obra.

Es recrea molt bé 
l’entorn d’alguns 
joves adolescents 
d’avui dia

Tres dones, a ‘3 
cadires’, aquest 
dijous a l’Institut 
del Teatre de Vic 

Vic

EL 9 NOU

Tres dones són les prota-
gonistes de 3 cadires, el 
muntatge que aquest dijous 
es presenta a l’Institut del 
Teatre de Vic, en una repre-
sentació que començarà a dos 
quarts de deu de la nit. Les 
protagonistes (Ester, Laura i 
Victòria, encarnades per les 
actrius Carme Porta, Fiona 
Rycroft i Marna Bou) tenen 
en comú l’edat –ronden la 
trentena– i la necessitat 
de buscar parella. Aquesta 
recerca, que comença per 
una agència de contactes, es 
presenta inicialment com 
una forma d’omplir el seu 
buit, però les acabarà portant 
cap a la maduresa. 

L’espectacle, inclòs en la 
programació Dijous a l’Insti-
tut del Teatre, porta la firma 
de la Cia EnTàndem. Aquest 
grup neix com a “germà 
gran” de la companyia d’ani-
mació En Clau de Clown, que 
després de set anys de treball 
vol fer un salt a la producció 
de teatre per a adults.
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Els osonencs 4cats en el concert d’aquest divendres
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El pianista Marc Fernández durant la seva actuació al Cirvianum

El Cicle de Jazz de Manlleu 
arranca amb alt nivell artístic
Manlleu

Marc Riera

L’actuació dels osonencs 
4atre cats i de Jazzspirit i 
Josep Maria Farràs han obert 
l’onzena edició del Cicle de 
Jazz de Manlleu. El primer 
cap de setmana s’ha acabat 
amb un nivell artístic molt 
alt però poc públic. En el cas 
de 4atre cats, van presentar 
una proposta de gypsy swing 
a partir del jazz dels gitanos 
europeus. Quim Abramo i 

Joan Ramon Puntí són els 
impulsors d’aquest quartet, 
que va reinterpretar refe-
rents d’aquest estil. 

En el cas de Jazzpirit va 
mostrar bona compenetració 
amb el trompetista Josep 
Maria Farràs. En el concert 
s’hi van barrejar temes pro-
pis amb versions de clàssics. 
El cicle continuarà dissabte 
amb Horacio Fumero i Albert 
Bové (dissabte) i les big 
bands de Manlleu i Sallent 
(diumenge).

El festival de Cants Solidaris 
aplega 350 persones a Torelló
Torelló

Guillem Rico

Unes 350 persones van assis-
tir aquest diumenge a la tar-
da al festival de Cants Soli-
daris al teatre Cirvianum, 
un acte emmarcat dins la 
novena campanya solidària, 
Torelló amb Huancapi, Perú. 
L’actuació va anar a càrrec 
de la Coral Lloriana Jove de 
Sant Vicenç, que va fer un 
tastet d’algunes de les can-
çons del musical que farà pel 

maig per commemorar els 
seus deu anys, i del pianista 
Marc Fernández i la soprano 
Aïda Raurell, que van inter-
pretar peces de Schumann. 
Des de la Comissió Torelló 
Solidari feien una valoració 
molt positiva de l’acte en el 
qual es va recollir donatius 
a través de guardioles per 
crear un centre de formació 
d’adults a la població perua-
na. L’entitat encara farà més 
activitats per recaptar diners 
per assolir l’objectiu. 


