
CONSELLS D’ESTALVI ENERGÈTIC

FORN ELÈCTRIC

Sabíeu que el forn

elèctric apro�ta

més l’energia que

el de gas?

No obriu el forn 

durant el seu

funcionament.

Desconnecteu el forn

de 5 a 10 minuts abans

de �nalitzar la cocció

per apro�tar l’escalfor

residual.

Per evitar

pèrdues d’escalfor,

comproveu que la

porta s’ajusti

correctament.

Dilluns, 13 de desembre de 2010
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Sant Joan inaugura 
un bust de Joan 
Maragall en presència 
de la seva família
Sant Joan de les Abades-

ses La commemoració de 
l’Any Maragall continuarà a 
Sant Joan de les Abadesses 
aquesta setmana amb la inau-
guració, dimecres a les 11 
del matí, d’un bust de Joan 
Maragall al Palau de l’Aba-
dia. En l’acte hi participarà 
també la família del poeta, de 
qui es commemoren els 150 
anys del seu naixement i els 
100 de la seva mort. A banda 
del bust, també s’inaugurarà 
una selecció de l’exposició 
“Als cims celestials. De Núria 
als Pirineus”, que fa referèn-
cia a Sant Joan de les Aba-
desses, i hi haurà una lectura 
de textos, a càrrec d’alumnes 
de l’IES Sant Joan. Sant Joan 
juntament amb Camprodon, 
Queralbs i la Vall de Núria 
col·laboren en aquesta com-
memoració.

Emili Teixidor  

i Gemma Lienas 

seran a Manlleu,  

a la Biblioteca

Manlleu Els escriptors Emili 
Teixidor i Gemma Lienas 
participaran aquesta set-
mana en les activitats dels 
Clubs de Lectura de la Bibli-
oteca de Manlleu. Dimecres, 
Emili Teixidor hi comentarà 
la seva darrera novel·la, Els 
convidats, mentre encara 
dura l’èxit de la pel·lícula Pa 
negre, inspirada en la seva 
obra homònima i també 
ambientada en la postguer-
ra. La sessió amb l’escriptor 
rodenc començarà a 2/4 de 8 
del vespre. L’endemà, Gem-
ma Lienas participarà en el 
Club de Lectura juvenil per 
presentar-hi El diari groc de 
la Carlota, una novel·la que 
tracta sobre la problemàtica 
de les drogues i vol respon-
dre els interrogants que es 
plantegen els joves. L’acte 
serà, en aquest cas, a les 7 de 
la tarda. 

CRÍTICA DE TEATRE

Comèdia de Nadal
‘Natale in Casa Cupiello’ 

d’Eduardo di Filippo. 

Direcció: Oriol Broggi. 

L’Atlàntida de Vic. Diu-

menge, 12 de desembre 

de 2010. 

Vic

Carme Rubio

Una obra molt adequada per 
a les festes, una altra mena 
de Pastorets centrats en 
l’ambient de les celebracions 
familiars durant el període 
de Nadal i tot amb sabor 
mediterrani i al voltant d’un 
pessebre a Nàpols, precisa-
ment la ciutat d’on diuen 
que és originària la idea de 
fer els pessebres. Una comè-
dia divertida i exagerada, 
una farsa que vol jugar amb 
recursos de la comèdia de 
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Marissa Josa, Pep Cruz i Ramon Vila, en una escena de l’obra

l’art i que de vegades porta a 
la sobreactuació, en especial 
amb el pal de paller de la nit, 
l’actor que tothom desitja 
que faci riure, que faci gestos 
i, sobretot, que parli. 

El públic s’ho passa bé, els 
organitzadors s’ho passen 
bé perquè han omplert el 
teatre i molts ens quedem 
amb l’enyor d’altres obres 
catalanes esplèndides amb 
ambientació similar i recor-
dem personatges de Dagoll 
Dagom, dels primers Joglars 
i fins i tot també evoquem  
recursos de La Cubana, pot-
ser perquè tenien guions més 
sòlids, potser perquè eren 
més subtils... Un bon planter 
d’actors. Admirem Ramon 
Vila, que s’adapta perfec-
tament al paper que li han 
encomanat; molt bé Marissa 
Josa, Màrcia Sisteró... n’hi ha 

que s’estan iniciant a l’esce-
nari, però amb tot el brogit 
familiar tampoc no sobresurt 
la seva imperícia. La ciutat 
de Vic s’ha convertit aquesta 
nit en un poble, en un grup 
de gent que vol passar-s’ho 
bé i que aplaudeix una repre-
sentació simple i generosa. 
Res a dir; ara bé, a veure si 

també piquem una mica més 
alt quant al nivell de qualitat 
teatral i proposem una pro-
gramació on poder contem-
plar obres a la vegada diverti-
des i sòlides, que també n’hi 
ha, on gaudir amb aquests 
actors destacats de l’escena 
catalana en representacions 
més consistents. 

Jordi Domènech i Miquel Vila, Membres   
de Mèrit del Patronat d’Estudis Osonencs

Joves i amb mèrit
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A l’esquerra, Jordi Domènech, i al mig, Miquel Vila, nous Membres de Mèrit

Vic

EL 9 NOU

Tots dos passen per poc 
de la quarantena, però ja 
poden exhibir un currícu-
lum brillant en les seves 
respectives disciplines, la 
música i la medicina. Jordi 
Domènech (Manlleu, 1967) 
i Miquel Vila (Vic, 1969) van 
veure reconeguda la seva 
trajectòria divendres amb el 
nomenament oficial com a 
Membres de Mèrit del Patro-
nat d’Estudis Osonencs. En 
el tercer any d’aquesta dis-
tinció, que premia osonencs 
destacats en l’àmbit de les 
lletres o les ciències, es va 
creure “que no calia espe-
rar”, segons el seu president, 
Antoni Ylla-Català, i que es 

podia premiar “dues perso-
nes que no es pot dir que 
comencen, i que al mateix 
temps els queda una llarga 
trajectòria per davant”. 

L’acte de nomenament va 
tenir lloc al Temple Romà, 
on es van detallar els currícu-
lums que el justifiquen. Per 
part de Jordi Domènech, la 
seva activitat com a cantant 
d’òpera en la singular espe-
cialitat de contratenor, que 
l’ha portat a cantar en els 
principals teatres i festivals 
europeus. I al mateix temps, 
una notable trajectòria com 
a compositor. I per part 
de Miquel Vila, doctor en 
Neurociències, una llarga 
dedicació a la recerca dels 
orígens de les malalties 
neurodegeneratives, tant 

a Catalunya com als Estats 
Units. Vila es mostrava satis-
fet, precisament, d’aquest 
reconeixement de la seva 
ciutat i comarca “quan porto 
més de vint anys fora de 
Vic”. Jordi Domènech, per 
la seva part, agraïa “que es 
valori el col·lectiu de la músi-
ca” i que es faci “més visible” 

a través de distincions com 
aquesta. 

En les dues edicions ante-
riors, els Membres de Mèrit 
nomenats pel Patronat van 
ser el cardiòleg Antoni Bayés 
i l’astrònom Pere Planesas 
(2008) i el pintor Josep 
Vernis i el poeta Lluís Solà 
(2009). 

Biel Barnils i Màrius 
Serra, presentats a 
Vic per Quimi Portet

Vic El músic Quimi Portet 
presentarà aquest dimarts 
a Vic el llibre L’Orgia verbal 
(Edicions Dau), un retrat de 
l’escriptor Màrius Serra a 
través d’una conversa amb el 
llibreter Biel Barnils. L’acte 
de presentació tindrà lloc al 
Casino, a 2/4 de 9 del vespre. 
L’Orgia verbal (EL 9 NOU, 3 
de desembre) és el resultat 
de 15 hores de conversa entre 
Barnils i Serra, en la qual 
s’aborden temes diversos, 
des de la literatura a la disca-
pacitat, Catalunya o la mort.


