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CULTURA 34 NOU9EL

‘Las Gallegas’, de 
Lolita Corina, al 
teatre de Calldetenes

Calldetenes Las Gallegas, 
un espectacle de la Cia. Loli-
ta Corina que ha triomfat 
en escenaris de tot l’Estat 
espanyol, arriba aquest dis-
sabte a l’Auditori-Teatre de 
Calldetenes, en una repre-
sentació que començarà a 
les 10 de la nit. El muntatge, 
creat per la mateixa com-
panyia i dirigit per Àlex 
Navarro, se situa a mig camí 
entre el clown i el teatre 
còmic. Les protagonistes són 
dues dones (Lolita i Corina, 
interpretades per les actrius 
Lola González i Coral Ros) 
que fan acte de presència al 
seu propi funeral, desconei-
xedores de la seva situació 
de difuntes. A partir d’aquí 
comença un recorregut per 
la nova condició en què es 
troben, descobrint els secrets 
de l’altra vida. Las Gallegas 
ha rebut premis en diversos 
festivals de teatre.

El ‘Ricard II’ de 
Carme Portaceli, 
dissabte a Centelles

Centelles Ricard II, un dels 
clàssics de Shakespeare, es 
converteix en un thriller de 
la mà de la directora Carme 
Portaceli, en un muntat-
ge que es presenta aquest 
dissabte a Centelles. La 
directora situa l’acció en els 
nostres dies, i l’escenari que 
el dramaturg anglès havia 
imaginat com un palau es 
transforma en un simple 
aparcament. Cinc actors 
interpreten aquest muntat-
ge, estrenat el passat mes 
de març a Barcelona amb un 
text notablement més curt 
de l’original (que s’allargaria 
durant quatre hores). L’actor 
Manel Barceló interpreta 
el paper de Ricard II, acom-
panyat en el repartiment 
per David Bagès, Carme 
González, Gabriela Flores i 
Albert Pérez. La representa-
ció tindrà lloc a les 10 de la 
nit, al Casal Francesc Macià.

Escena
Els boleros de 
Moncho i teatre 
de Shakespeare, 
al Cirvianum
Torelló En la celebració dels 
seus 50 anys dalt de l’escena-
ri, el popular cantant Monc-
ho actua aquest dissabte a 
les 9 del vespre al Teatre 
Cirvianum de Torelló. Monc-
ho canta la Cançó. 50 anys de 
boleros i cançons és el títol 
de l’espectacle, on el cantant 
està acompanyat al piano per 
Antoni-Olaf Sabater. Amb 
ell, presenta un repertori de 
versions de la Cançó –sin-
gularment de Joan Manuel 
Serrat– al costat dels clàssics 
del bolero que ha conreat 
en tota la seva trajectòria. 
Divendres, el Cirvianum 
haurà acollit una proposta 
ben diferent, la del grup de 
teatre Envolant, que revisa el 
clàssic de Shakespeare Molt 
soroll per res sota la direc-
ció d’Àngel Marginedas. La 
representació tindrà lloc a 
les 9 del vespre. 

Funky Step, amb la 
banda ampliada, es 
presenta al Siracusa

Tona Tres anys després de la 
formació de la banda, Funky 
Step es presenta aquest 
divendres a la sala Siracusa 
de Tona amb una formació 
ampliada. Yoly i Kathy Sey, 
germanes de la vocalista 
Edna Say, s’han incorporat 

a la formació, que continua 
presentant un vigorós reper-
tori de versions de soul i 
funk. L’actuació servirà per 
enregistrar un DVD que la 
banda utilitzarà en la seva 
promoció. Els músics de 
Funky Step continua essent, 
bàsicament, la mateixa: 
David Viñolas (bateria), 
Albert Bartolomé (saxo), 
Enric Puigdesens (baix) i les 
noves incorporacions de Pol 
Padrós (trompeta) i Quim 
Abramo (guitarra), tot i que 
aquest últim serà substituït 
divendres per Guillem Real, 
per motius de salut. 

El folk-pop de 
Shelley Short, 
dissabte a la Cava

Vic La Jazz Cava de Vic ha 
programat per aquest dis-
sabte a la nit un concert 
amb dues joves promeses de 
l’escena independent nord-
americana. Shelley Short, 
la primera d’actuar, és una 
cantant de folk acústic que, 
amb la seva fràgil guitarra 
i la seva melosa veu, està 
aconseguint immillorables 
crítiques i conquistant els 
cors de tots aquells qui l’es-
colten. Seguidament Alexis 
Gideon introduirà al seu 
món multicolor ple d’audio-
visuals surrealistes i música 
que neda entre el pop de 
falset i el hip-hop. El concert 
començarà a les 11 de la nit 
i l’entrada té un cost de qua-
tre euros.

Les Nits Digitals tanquen la setena edició amb ‘Mitosis’
Les Nits Digitals, el Cicle d’Arts Electròniques de Vic, que cada any fa que els dijous de 
novembre siguin més interessants, van cloure les portes de la seva última edició divendres 
passat. Com ja és habitual en els últims anys, aquesta última cita es va realitzar a l’Institut 
del Teatre. Els protagonistes de la nit eren el duo Mitosis (a la foto), que oferint un espec-
tacle sorprenent, intens i radical a parts iguals, van sorprendre gratament els assistents. 
Seguidament es va projectar el resum del cicle d’enguany, que va ser prosseguit per uns 
merescuts aplaudiments.

Dani Flaco, amb 
el disc ‘Xarnego’, 
al Casino de Vic

Vic Dani Flaco (Daniel 
Sánchez) presentarà aquest 
divendres al Casino de Vic 
el seu últim treball disco-
gràfic, que porta per títol 
Xarnego. Aquest disc recull 
les versions en català dels 
seus dos anteriors treballs, 
Salida de emergencia (2006) 
i Fuerzas de flaqueza (2008), 
que el cantautor de Bellvitge 
va començar a incloure en 
el seu repertori a petició del 
públic. Ara les ha recollit en 
un treball editat en format 

de cartró on també hi ha una 
versió del tema Que tinguem 
sort de Lluís Llach. En el 
concert d’aquest divendres, 
que començarà a 2/4 d’11 de 
la nit, estarà acompanyat pel 
duet de folk experimental 
L’Aleix i la Carol. 

Ripoll inaugura un 
bust del compositor 
Honorat Vilamanyà

Ripoll El carrer de les Vinyes 
de Ripoll, just davant de la 
Biblioteca Comarcal Lambert 
Mata, ha estat l’espai esco-
llit per ubicar-hi un bust en 
honor del músic i compositor 

de sardanes ripollès Honorat 
Vilamanyà (Ripoll, 1905-
Barcelona, 1963). L’escultu-
ra, que és obra del seu fill 
Iago Vilamanyà, s’inaugurarà 
aquest diumenge a 2/4 de 
12 del migdia. Tot seguit es 
farà una audició de sardanes, 
a càrrec de la Cobla Medi-
terrània. Entre les sardanes 
que es tocaran n’hi haurà del 
mateix Honorat Vilamanyà, 
com Ripoll, vila comtal, El 
vaixell il·luminat, L’hereu 
Ceuta o Vallcebre. En l’acte 
de diumenge, organitzat 
per l’Agrupació Sardanista 
de Ripoll, es preveu que hi 
participin familiars del com-
positor.

Toni Albà porta 
divendres a Tona 
l’obra ‘Brots’ 

Ripoll Brots és el títol del 
darrer i menys conegut 
espectacle de la companyia 
de Toni Albà, que aquest 
divendres a les 10 de la nit 
arriba a la sala La Canal de 
Tona. La representació forma 
part dels actes programats 
amb motiu de la festa major. 
Toni Albà puja a l’escena-
ri acompanyat pels actors 
Fermí Fernandes i Gerard 
Domènech, a més del músic 
Xavier Macaya. Després 
d’una trobada a Vilanova i 
la Geltrú, tots tres volien 
“explicar les històries que 
no expliquem mai en els nos-
tres espectacles”, explica el 
mateix Toni Albà. El que va 
començar com un happening 
d’aportacions individuals, 
s’ha convertit en un especta-
cle coherent, que té el seu fil 
argumental en l’homenatge 
a un personatge imaginari, 
Enric Brots. 


