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CULTURA 36 NOU9EL

De música
O-Sona Urban 
Festival, amb El 
Nota i At Versaris,  
al Siracusa
Tona El rap i el hip-hop són 
el llenguatge comú de les 
formacions que actuaran 
aquest divendres a partir de 
2/4 de 12 de la nit a la sala 
Siracusa de Tona, en el que 
s’ha batejat com a O-Sona 
Urban Festival. At Versaris 
i El Nota són els caps de car-
tell d’una sessió que compar-
tiran amb Jaula Vacía i LNG. 
Amb cinc anys de trajectòria 
al darrere, At Versaris pre-
sentaran el seu tercer disc (A 
cada passa, Propaganda pel 
Fet, 2009). El Nota és la for-
mació emergent del hip-hop 
català. Pau i Xavi a les veus 
i DJ Bel als plats inicien la 
seva trajectòria a Cornellà de 
Llobregat, ara fa tres anys, i 
el 2008 salten a primera línia 
després de guanyar el premi 
Sona 9. Treballen un rap 
directe, amb bases musicals 
animades i contundents, que 
encara no s’ha plasmat en cap 
disc. Uns i altres, però, com-
parteixen el fet de rapejar en 
català.

La rumba de Los 
Manolos, dissabte    
a Campdevànol

Campdevànol La Sala Dia-
gonal de Campdevànol es 
vestirà de gala aquest dis-
sabte a 3/4 d’11 de la nit per 
rebre Los Manolos, el grup 
de rumba especialitzat en 
versions que va triomfar a 
principis dels anys 90. Los 
Manolos, mític i reconegut 
grup de rumba catalana, 
actuaran als voltants de 
mitjanit, precedits per l’Or-
questra Babel. Al Diagonal es 
podran escoltar èxits que els 
van fer famosos com All my 
loving, versionant els Beat-
les, Amigos para siempre, El 
muerto vivo o la peculiar ver-
sió de l’havanera El meu avi.

Big Mama obre el 
Passaport cap al Cel, 
a Sant Bartomeu

Sant Bartomeu del Grau 

Un recital de jazz i blues a 
càrrec de Big Mama obrirà 
aquest divendres a les 10 de 
la nit el cicle d’arts escèni-
ques Passaport cap al Cel, 

Love of Lesbian torna al Pasternak amb l’últim disc
Vic Love of Lesbian torna aquest divendres a la sala Pasternak, després de gairebé dos anys 
d’haver actuat per primera vegada a la sala de Vic (a la foto). El grup de Sant Vicenç dels 
Horts, ubicat per mèrits propis al capdamunt de l’escena indie ibèrica, hi presentarà el seu 
últim disc, 1999 (Magic Bus, 2009). Santi Balmes (veu, guitarra), Jordi Roig (guitarra), Joan-
ra Planell (baix), Uri Bonet (bateria, percussions) i Julian Saldarriaga (guitarra acústica, 
seqüenciadors) es van consagrar amb Maniobras de escapismo (Naïve, 2005) i van consolidar 
el seu prestigi amb Cuentos chinos para niños del Japón (Naïve, 2007). Un pop suau, amb 
lletres imaginatives tenyides d’un to entre poètic i surrealista, que ara posen al servei d’una 
narració: la de l’amor i el desamor d’una parella, al llarg d’un any de la seva relació.

i de teatre
Vilatorta Teatre 
presenta ‘La filla 
del Carmesí

Sant Julià de Vilatorta Des-
prés dels textos contempo-
ranis de Manuel de Pedrolo 
i Dario Fo, el grup Vilatorta 
Teatre torna als clàssics. Ho 
farà aquest cap de setmana 
amb l’estrena de La filla del 
Carmesí, versió del clàssic de 
Josep M. de Sagarra que ha 
dirigit Lluís Badosa. El Saló 
Catalunya de Sant Julià aco-
llirà dues representacions, 
dissabte a 2/4 de 10 del ves-
pre i diumenge a les 6 de la 
tarda. El drama en tres actes, 
amb fragments que han 
passat a formar part de l’ima-
ginari popular del país, està 
ambientat en època de ban-
dolers –el segle XVII– a la 
plana de Vic. Agnès Sanmartí 
interpreta la protagonista, al 
capdavant d’un repartiment 
de 17 actors de la companyia. 

‘Projecte Llenamú’ 
al Comtal de  
Ripoll, dissabte 

Ripoll La companyia manlle-
uenca CorCia Teatre portarà 

al Comtal de Ripoll aquest 
dissabte a les 10 de la nit 
l’obra Projecte Llenamú, diri-
gida per Joan Roura, i creada 
per ell mateix, amb Xevi 
Boada. L’obra s’ambienta en 
una antiga colònia industrial, 
amb un únic habitant, paper 
que interpreta Cesc Pérez. 
La descoberta d’unes restes 
arqueològiques desperta 
l’interès de l’administració, 
que voldrà forçar el solitari 
resident a marxar de casa 
seva. Jordi Arqués encarna 
un ambiciós polític, que amb 
la seva secretària (Marta 
Parramon) intenta forçar la 
situació amb mètodes poc 
ortodoxos. Projecte Llenamú 
va rebre, ara fa un any, el 
premi al millor actor en la 
Mostra de Teatre del Raval 
de Barcelona, per l’actuació 
de Cesc Pérez.

La Vall del Bisaura 
estrena a la Mostra 
de Sant Quirze

Sant Quirze de Besora 

El grup de teatre La Vall 
del Bisaura estrena aquest 
dissabte el muntatge La 
Podrida, en el marc de la 24a 
Mostra de Teatre de Sant 

El ‘Hamlet’ d’Oriol Broggi, amb Ramon Vila, a Torelló
Torelló Després d’haver obtingut aquesta setmana el Premi Butaca al millor espectacle de 
petit format, arriba a Torelló La tragèdia de Hamlet, versió del clàssic de Shakespeare diri-
gida per Oriol Broggi. En el repartiment, encapçalat per Julio Manrique, hi figura l’osonenc 
Ramon Vila (a la fotografia, els dos actors en una escena de l’obra). Un total de set intèr-
prets es despleguen per donar vida als 25 personatges creats pel dramaturg anglès en la més 
llarga de les seves obres. Oriol Broggi ha despullat Hamlet de tota grandiloqüència i li ha 
donat la paraula com a arma principal. La representació començarà a les 9 del vespre, al Tea-
tre Cirvianum, que a mitja setmana ja havia omplert bona part del seu aforament. 

a Sant Bartomeu del Grau. 
Durant tot el mes de novem-
bre, la sala gran del Casal de 
Sant Bartomeu acollirà els 
quatre espectacles del cicle: 

Mimix, en clau de circ i clown 
visual (13 de novembre), el 
flamenc de Sal y Pañí (20 
de novembre) i una perfor-
mance de Xavi Pujols, Marc 

Parareda i Xevi Puigderrajols 
amb el títol ARTròpodes, 
complementada amb la músi-
ca de JST i Adrià Plana (27 
de novembre).

Quirze. Marta Vilardell és la 
responsable de la dramatúr-
gia i direcció de l’obra, que la 
companyia defineix com “un 
divertimento”. Sílvia Carbo-
nell, Lorena Bajo, Nati Pica-

so, Maria Teresa Espadaler, 
Rosa Maria Crosas i David 
Espadaler són els actors que 
configuren el repartiment. 
La Mostra de Teatre de Sant 
Quirze, memorial Lluís Vilar-

dell, es divideix aquest any 
en dues parts, la de tardor i 
de la primavera, amb dues 
estrenes més. La Podrida es 
podrà veure al Teatre Centre, 
a partir de les 10 de la nit.
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