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EL CALAIX 36 NOU9EL

Un diumenge de molta activitat al Badanadal

Manlleu

EL 9 NOU

Una trobada de col·leccionistes de plaques de cava (a la fotografia), una de 
motos antigues i una d’antiquaris i brocanters van animar aquest diumenge 
amb molta activitat el Badanadal de Manlleu, a la plaça de Fra Bernadí, mentre 
els artistes participants en el Concurs de Pintura Ràpida s’escampaven per la 
vila. Aquest dilluns, el patge dels Reis visitarà el Badanadal per recollir les últi-
mes cartes, i dimarts a la tarda, la plaça acollirà el campament reial abans de la 
cavalcada. El Badanadal s’allarga fins diumenge vinent, quan tindrà lloc el sor-
teig de la campanya comercial de Nadal de MAB i la cloenda de la pista de gel 
amb un festival d’escuma. 
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‘The Pastorcills’ triomfen al Casal de Gràcia

Manlleu

EL 9 NOU

The Pastorcills, una altra versió còmica dels Pastorets, va omplir aquest diu-
menge en dues sessions el Teatre Casal de Gràcia de Manlleu. Sis anys després 
de la primera representació, per iniciativa del Cafè Foment, aquesta paròdia  
–que inclou molts elements lligats a personatges i fets manlleuencs– atreu 
cada vegada més públic. Aquesta és la primera vegada que se’n fan dues repre-
sentacions (a la fotografia, una escena de l’obra, que ironitza sobre l’auditoria 
del Palau de la Música). The Pastorcills és la segona versió satírica del clàssic de 
Nadal que aquests dies s’ha posat en escena a Manlleu. Els passats dies 28 i 29 
de desembre es va representar al mateix escenari La golfa del Sentru.
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Tanca un Festivic amb el circ de protagonista

Vic

EL 9 NOU

El circ ha estat protagonista de l’edició d’aquest any del Festivic, el Festival 
de la Infància i la Joventut de Vic, que dissabte va tancar les portes després de 
vuit dies d’activitats al recinte firal del Sucre. I ho va fer, precisament, amb un 
espectacle que presentava els resultats del taller que aquests dies s’hi ha dut a 
terme, on els més petits han après els fonaments d’algunes tècniques de circ (a 
la fotografia, una nena passant la corda). Per la pista central del Festivic hi han 
passat també companyies com Desastrosus Cirkus i Silosenomecuelgo, entre 
altres. Es calcula que més de 8.000 visitants han passat durant aquests dies pel 
festival. 
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Èxit del Cap d’Any alternatiu i folk de La Central

Vic

EL 9 NOU

Més de 150 persones procedents de diferents indrets dels Països Catalans van 
convertir en un èxit el Cap d’Any alternatiu organitzat a La Central de Vic pel 
col·lectiu L’Oca Rosa. Abans del sopar que es va fer amb aportacions de tots els 
participants –a la foto– s’havien organitzat tallers de danses amb mestres balla-
dors que van ensenyar danses noves, i que ho van continuar fent durant el ball, 
després de la mitjanit. En aquest hi van participar músics de coneguts grups 
de folk (Mirabèl, Marc del Pino, Guirigall, la Lloca...) que van improvisar una 
espectacular jam folk fins a la sortida del sol. Aquesta era la primera vegada 
que el col·lectiu organitzava aquesta festa, presidida per la música i el ball. 


