
‘La casa de Bernarda 
Alba’, per al públic 
infantil de Vic

Vic Alumnes de les escoles 
de Vic assisteixen aquest 
divendres a la representació 
de l’obra La casa de Bernarda 
Alba, de Federico García 
Lorca, que tindrà lloc en dues 
sessions al Centre Cívic del 
Remei. L’empresa de serveis 
educatius Transeduca por-
tarà a Vic sis obres teatrals, 
des d’ara fins al març, que 
inclouen clàssics castellans i 
catalans (Mirall trencat, de 
Mercè Rodoreda) i de la lite-
ratura universal (Les aventu-
res de Sherlock Holmes).

Concert del Grup 
de Violoncels de 
Manlleu, diumenge

Manlleu El Grup de Violon-
cels de Manlleu serà prota-
gonista, aquest diumenge, de 
la segona actuació del Cicle 
de Concerts de Tardor. La 
formació, dirigida per Eulàlia 
Subirà, està integrada per 18 
violoncels, acompanyats al 
piano per Rosa Masferrer i 
al contrabaix per Joana Gon-
zález. El concert tindrà lloc a 
les 12 del migdia al Casal de 
Gràcia, i el repertori servirà 
per “explicar la història de 
la música”, del segle XVI al 
segle XX. 

‘Còmica vida’, 
aquest dissabte  
a Calldetenes

Calldetenes Pep Cruz, Noël 
Oliver i Jordi Coromina 
porten aquest dissabte a 
Calldetenes l’obra Còmica 
vida, que es podrà veure a les 
10 de la nit a l’Auditori-Tea-
tre. L’espectacle és fruit d’un 
encàrrec que Pep Cruz va fer 
a Joan Lluís Bozzo, autor del 
text, per fer “un reconeixe-
ment al teatre d’aficionats”. 
Per aquest motiu, la dialècti-
ca entre el camp i la ciutat és 
en el rerefons del muntatge, 
que té com a protagonistes 
“persones soles i fràgils”. 

L’espectacle de 
titelles ‘Via Làctia’,  
al Comtal de Ripoll

Ripoll El Teatre Comtal de 
Ripoll acollirà aquest diu-
menge a les 12 del migdia 
un espectacle de titelles que 
porta per nom Via Làctia, 
a càrrec de la companyia El 
Cau de l’Unicorn. Es tracta 
d’un espectacle musical de 
grans titelles i actors amb 
llum negra, on es tracten 
temes com la diversitat, 
l’autoestima, o les pors dels 
nens. Això sí, en clau d’hu-
mor tendre i amb un munt de 
cançons originals. L’entrada 
és gratuïta.

Carrer Sant Just, 3
08500 Vic

Tel. 93 885 16 42
Fax 93 883 32 89

Desenvolupa tasques d’horticultura per persones que 
a causa d’una malaltia mental o altres motius han 

perdut els hàbits de treball.
El programa es duu a terme en el marc d’un conveni 

amb el Centre Mèdic Psicopedagògic.

Gràcies per ajudar-nos a ajudar

Divendres, 13 de novembre de 2009
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Carles Gallego, amb el llibre que acaba de publicar

Vic

J.V.

Per Carles Gallego, desper-
tar és “ser conscient” o, dit 
d’altra manera, saber “què 
vius i què provoques en els 
altres amb els teus actes”. 
El procés que li ha permès 
adquirir aquest estat de 
consciència és el que ha 
condensat en el llibre 11 
raonaments per despertar i 
alliberar-se (Ed. Indigo), que 
divendres passat va presen-
tar a la llibreria La Tralla. 

Enginyer tècnic de pro-
fessió, Carles Gallego es 
defineix a ell mateix com a 
“terapeuta intuïtiu”. Durant 
els últims anys, ha seguit un 
procés de reflexió, recerca “i 
coneixement de mi mateix” 
que ara ha culminat amb 

la publicació del llibre. Al 
llarg d’aquest temps, s’ha 
submergit en diferents 
teràpies alternatives: “De 
tot arreu n’he tret alguna 
cosa positiva”, explica, però 
també la conclusió final que 
cal “trencar amb els guies” 
per ser “cadascú el líder d’ell 
mateix”. 

Al llarg dels 11 capítols 
del llibre, Carles Gallego 
parla de les religions, del bé 
i del mal, del sistema, de les 
energies, de les profecies o 
de les teràpies naturals o la 
humilitat, entre altres matè-
ries. La reflexió sobre totes 
elles el porta a la conclusió 
que l’estat millor de l’ésser 
humà no és altre que “la 
simplicitat, la transparència, 
i fer totes les coses des del 
cor”. 

Vic

EL 9 NOU

Dues exposicions de foto-
grafia coincideixen a partir 
d’aquest divendres a Vic. A la 
galeria El Carme, a les 8 del 
vespre, s’inaugura una mos-
tra del fotògraf vigatà Manel 
Esclusa, i a la mateixa hora, 
al Museu de l’Art de la Pell, 
s’obre una exposició d’Àn-
gels Jordà.

Manel Esclusa, considerat 
com un dels creadors que en 
l’àmbit de la fotografia ha 
sabut elaborar un llenguatge 
més personal, hi presenta 
dues sèries: L’ombra del pai-
satge i El jardí d’humus. La 
primera presenta una sèrie 
de petites imatges minima-
listes instal·lades enmig del 
paisatge. Silenci i natura 

són dos elements presents 
en aquesta sèrie, que només 
s’havia exposat fins ara a 
Madrid. A la segona, Esclusa 
juga amb la idea de l’humus 
com a substrat creatiu i fèr-
til, a partir de fotografies de 
paisatge alterades pel pas del 
temps o la força de l’aigua.

Per la seva part, Àngels Jor-
dà presenta al Museu de la 
Pell la mostra “Recorreguts”, 
amb una estètica ben dife-
rent de l’anterior. L’autora 
vol demostrar que la realitat 
es configura de múltiples 
facetes, i que en la mateixa 
instantània hi poden haver 
tots aquests nivells de repre-
sentació. Àngels Jordà utilit-
za la tecnologia i un imagina-
ri que prové de la literatura i 
també del cinema per arribar 
a una nova realitat.

El vigatà Carles Gallego 
publica ‘11 raons per 
despertar i alliberar-se’

Fotografies de Manel Esclusa 
a la sala El Carme i d’Àngels 
Jordà al Museu de la Pell


