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Un aparador per a la propera estrena d’‘Aigua’

Vic

EL 9 NOU

La multitud que passejava aquest dissabte pel centre de Vic, en ple Mercat 
de Música Viva, se sorprenia al passar per davant de l’aparador de l’Òptica 
Estrada, a la plaça Major. A dins hi havia l’actor Jaume Sangrà (a la foto), que 
el proper cap de setmana protagonitzarà l’estrena de l’obra Aigua, amb text 
de Montserrat Mas i Blanca Bardagil. El món de la delinqüència i l’estafa és 
l’ambient en què es mou el monòleg de les dues autores –mare i filla– que han 
creat la companyia A4mans per portar a l’escena les seves creacions. A4mans 
es va estrenar ara fa un any amb el muntatge Fàbrica de núvies, protagonitzat 
per l’actriu Mima Riera, que també es va promocionar amb una performance 
en un aparador comercial de Vic. El passat mes de juny, Mas i Bardagil van 
guanyar el 37è Premi de Teatre Ciutat d’Alcoi amb l’obra L’amant de Diògenes. 
Les representacions d’Aigua, dirigida per la mateixa Blanca Bardagil, tindran 
lloc els dies 25, 26 i 27, a l’Institut del Teatre de Vic (més informació a l’edició 
del proper divendres d’EL 9 NOU).

El Taller d’Arts de Montse Barros fa 10 anys

Ripoll

Lídia Traveria

Alumnes i exalumnes de Montse Barros, de Ripoll, es van aplegar el pas-
sat divendres a l’església de Sant Pere en la inauguració de l’exposició que 
commemora la dècada del seu Taller d’Arts. La mostra és col·lectiva i, a més 
d’obres de Barros, n’hi ha dels seus alumnes i de tres artistes més, Dolors 
Fàbregas, Karris & Bosch i Miquel Esteve. Els treballs que es poden veure són 
de diferents tècniques, n’hi ha de pintura amb oli o acrílica, així com amb sor-
ra i fang. Barros va dir que commemorar el desè aniversari “és tota una etapa” 
i va afegir que el taller “és una experiència molt enriquidora perquè jo també 
aprenc dels alumnes”. L’alcaldessa, Teresa Jordà, va encoratjar Montse Barros 
a continuar “perquè els tallers durin molts anys més”. L’acte va acabar amb la 
lectura de diferents poemes i escrits realitzats per Carme Morera i ara agru-
pats al llibre Des de la finestra: mirades en deu temps. Mirada... . I és que les 
aquarel·les que es poden veure de Dolors Fàbregas a l’exposició estan inspira-
des en aquests textos. La mostra es pot visitar fins al proper 4 d’octubre. 

Mossèn Valentí Miserachs va veure l’orgue dels Dolors

Vic Mossèn Valentí Miserachs, president del Pontifici Institut de Música 
Sacra de Roma, va ser informat dimarts passat del procés de restauració de 
l’orgue barroc dels Dolors de Vic (a la foto, amb l’orguener Joan Carles Cas-
tro). L’organista i compositor, que és sacerdot del Bisbat de Vic, farà el concert 
inaugural de l’orgue, el proper desembre. El dia de la visita, en què se celebra-
va la Mare de Déu dels Dolors, mossèn Miserachs va oficiar la missa. 

Rosa Mateu va tancar el Festival de la Vall de Camprodon

Llanars Un concert de la soprano Rosa Mateu (a la foto), acompanyada al 
fortepiano per Albert Romaní, a l’església de Sant Esteve de Llanars, va tancar 
la desena edició del Festival de la Vall de Camprodon. Joan Carles Martínez, 
director del festival, destaca l’afluència a les vuit actuacions programades, 
que s’ha situat per sobre dels 1.300 espectadors i ha superat la de l’any passat. 
“Ha estat una programació pensada per a tots els públics”, afirma. 

Pintura de Mario 
Roig, al Montanyà
Seva Fins al proper dia 30 
de setembre, es pot visitar a 
la sala d’art d’El Montanyà 
l’exposició de pintura “Del 
Pirineu als Alps”, amb obres 
de Mario Roig. Pintor paisat-
gista clàssic, que ha exposat 
diverses vegades en aquesta 
sala, Mario Roig plasma en 
els seus olis des del Pedra-
forca fins al Montblanc, 
passant pels Pics de Europa o 
Montserrat. 

Eumo col·labora amb 
el Festival Shakespeare
Vic Eumo Editorial ha ini-
ciat una col·lecció de llibres 
juntament amb el Festival 
Shakespeare de Mataró, que 
es dedica monogràficament 
a les obres del clàssic anglès. 
La primera obra publicada 
és Dues mirades, amb assa-
jos sobre Shakespeare de 
Salvador Oliva i Stephen 
Greenblat. El llibre va sortir 
a la llum l’agost passat, coin-
cidint amb el festival.

Exposició de Rusiñol 
Masramon a Olot
Olot Fins al dia 3 de novem-
bre, es pot  veure a MM Art 
Gallery d’Olot l’exposició 
“El paisatge invisible”, amb 
obres de l’artista vigatana 
Rusiñol Masramon. Resi-
dent a Olot des de fa una 
vintena d’anys, presenta una 
exposició inspirada en les 
“ciutats invisibles” creades 
per l’escriptor Italo Calvino, i 
amplia el concepte als espais 
interiors i exteriors. 

Una obra traduïda a 
la UVic, al Lliure
Vic Marga Araya, estudiant 
de Traducció a la UVic, és 
l’autora de la versió catalana 
de l’obra Nixon-Frost, amb la 
qual el Teatre Lliure ha obert 
la seva temporada. El text del 
dramaturg Peter Morgan ha 
estat traduït en el marc del 
Programa de Traduccions per 
al Teatre Lliure, dirigit per 
la professora Eva Espasa. La 
posada en escena està dirigi-
da per Àlex Rigola.

Manlleu rehabilitarà 
el teulat del Coro
Manlleu L’Ajuntament de 
Manlleu ha obert el proce-
diment administratiu per 
licitar la rehabilitació del 
teulat del Coro. La coberta 
de l’antic teatre es refor-
marà amb un pressupost de 
115.886 euros. En tractar-se 
d’un import inferior a 2.000 
euros, no surt a concurs i se 
sol·licitarà pressupost a tres 
empreses capacitades per dur 
a terme l’obra.


