
butlleta
de participació

caleNdariS
del teO

Nom i cognoms: ...............
............................................
............................................
població: ...........................
............................................
telèfon: .............................

Subscriptor: SÍ    NO     

envieu la butlleta a:
el 9 NOu
pl. de la catedral, 2
08500 Vic.
ref. calendaris teO

podran participar en el sorteig 
totes aquelles butlletes que arribin 
a la redacció abans del dia 7 de 
desembre de 2009.
el llistat de guanyadors es 
publicarà dilluns dia 14 de 
desembre.
tindran temps fins al dia 30 de 
desembre per recollir el premi.
recollida Vic: plaça de la catedral, 2
recollida Granollers: c. Girona, 34, 1r



Aquest Nadal,                   sortejarà 30 calendaris

Divendres, 4 de desembre de 2009

CULTURA 42 NOU9EL

7 i 1/2 va estrenar    
‘El criat de dos amos’
Gurb El grup de teatre 7 
i 1/2 va estrenar dilluns 
a Gurb l’obra El criat de 
dos amos, una versió de la 
clàssica comèdia de Carlo 
Goldoni. La sala del Molí 
de l’Esperança es va omplir 
per a la representació, 
dirigida per Bernat Ricart i 
protagonitzada per Jaume 
Pau en el paper de Tru-
faldino, el protagonista. 
L’obra es tornarà a repre-
sentar aquest dissabte a les 
10 de la nit i diumenge a 
les 6 de la tarda. 
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Moncho porta els seus 
boleros al Cirvianum
Torelló Amb cinquanta 
anys de carrera a la seva 
esquena, Moncho va exhi-
bir dissabte tota la seva 
sensibilitat en el concert 
que va oferir al Teatre Cir-
vianum de Torelló. Malgrat 
que el públic va ser més 
escàs del que s’esperava, 
el cantant –acompanyat 
al piano per Antoni-Olaf 
Sabater– va fer un repàs 
complet a la seva trajectò-
ria, marcada pels boleros 
però també per les seves 
versions de cantautors.
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El manlleuenc Àlex 
Garrido presenta 
la primera novel·la,  
‘La palmavera’
Manlleu L’escriptor manlle-
uenc Àlex Garrido presentarà 
aquest divendres a Manlleu 
el seu llibre La palmavera, 
un thriller ambientat a la 
ciutat de l’Alguer. L’acte tin-
drà lloc a 2/4 de 9 del vespre, 
al Museu Industrial del Ter 
(MIT), presentat per l’actor 
Marc Casanovas. Hi inter-
vindran també Roger Font, 
que ha participat en la docu-
mentació del relat, i Andreu 
Bosch, de l’Institut Ramon 
Llull. La palmavera és la pri-
mera novel·la d’Àlex Garrido, 
que havia participat en el 
llibre col·lectiu de narracions 
Pisco sour i altres narraci-
ons, publicat l’any passat a 
Granollers.   

Joan Roca presenta el 
seu últim llibre a Tona
Tona L’escriptor Joan Roca 
(Vic, 1955) presenta aquest 
divendres a la Biblioteca 
Caterina Figueres de Tona 
el llibre Concert per a ploma 
i veus trencades (Ed. Setze-
vents), en un acte que tindrà 
lloc a 2/4 de 8 del vespre. Hi 
intervindran 9 rapsodes, que 
llegiran textos amb acompa-
nyament musical.

Boleros escrits 
per les dones, 
aquest dissabte     
a Calldetenes

Calldetenes

EL 9 NOU

Bona part dels boleros més 
coneguts, des de Bésame 
mucho fins a Dos gardenias 
o Tú no sospechas van ser 
escrits per dones. Donar a 
conèixer les autores d’aquest 
gènere, amagades darrere 
d’intèrprets masculins, és un 
dels propòsits de l’espectacle 
Boleros en femení, que es 
podrà veure aquest dissabte 
a les 9 del vespre a l’Audito-
ri-Teatre de Calldetenes. 

Estrenat recentment a 
Barcelona, es tracta d’un 
muntatge interpretat per 
una formació exclusivament 
femenina: Iris Abancó (pia-
no), Queralt Camps (contra-
baix), Laia Fortià (bateria) 
i Laura Cruells (veu). El 
presenta també una dona, 
la periodista de Catalunya 
Música Victòria Palma. Al 
llarg del concert, es poden 
sentir peces de les composi-
tores Maria Grever, Consue-
lo Vázquez, Isolina Carrillo, 
Marta Valdés, Tania Castella-
nos o Sílvia Reixach. 


