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Castanyada de 
luxe amb Chris 
Brokaw i Geoff 
Farina, a la Cava
Vic Chris Brokaw, de Nova 
York, i Geoff Farina, de Bos-
tos, dos guitarristes insígnia 
de l’escena independent 
nord-americana dels anys 90, 
presentaran aquest dilluns 
el seu projecte conjunt a la 
Jazz Cava de Vic. Lluny dels 
seus anteriors grups, entre 
els quals trobem formacions 
tan imprescindibles com 
Codeine, Come, Karate, 
Secret Stars o The New Year 
(totes amb el rock emocional 
alentit com a eix central), 
en aquesta gira Brokaw i 
Farina versionaran clàssics 
del folk, el country i el blues 
de l’Amèrica dels anys 30, 
aportant cadascú d’ells el 
seu toc virtuós i personal a 
les cançons. Sens dubte, la 
millor manera de passar la 
nit de la castanyada, i només 
per 5 euros.

Una instal·lació 
sobre el genoma 
obre dijous les 
Nits Digitals
Vic Les Nits Digitals de Vic, 
organitzades per Victrix-
media, comencen aquest 
dijous una nova edició amb 
el fil conductor de la creació 
digitalitzada. “Diversitat 
Genètica Augmentada”, una 
proposta  creada des del cen-
tre d’arts visuals Hangar i el 
Parc de Recerca Biomèdica 
de Barcelona (PRBB), obrirà 
dijous la primera de quatre 
sessions, que s’allargaran 
fins al dia 17 de novembre. 
“Diversitat Genètica Aug-
mentada” és una instal·lació 
interactiva i consisteix en un 
joc que situa criatures vir-
tuals en un entorn on s’han 
d’enfrontar a diferents situ-
acions. El joc acaba demos-
trant, indefectiblement, que 
la diversitat genètica ajuda 
a la supervivència. La sessió 
tindrà lloc a la Jazz Cava a les 
10 de la nit. 

Maragall en ‘combat poètic’, a Sant Joan
Sant Joan de les Abadesses Plantejat com un 
combat poètic, en què els textos de Joan Maragall 
dialogaven amb els d’altres poetes del segle XX, el 
SAT de Sant Joan va presentar dissabte el recital 
Maragall versos/versus Poetes. El Palau de l’Abadia 
va acollir el muntatge, que no va oblidar poemes 
fonamentals de l’obra maragalliana, com el Cant 
espiritual, i altres de tan populars com La sardana, 
La fageda d’en Jordà o el Cant de la senyera. Al seu 
costat, desfilaven altres poetes del segle  XX, des 
de Vicent Andrés Estellés fins a Josep M. de Sagar-
ra, des d’Enric Casassas fins a Josep Palau i Fabre o 
Pere Quart, de qui es va recitar La vaca suïssa com 
a contrapunt a La vaca cega. A la fotografia, Joel 
Regué en el moment de recitar aquest poema, que 
Joan Maragall va escriure a la font del Covilar de 
Sant Joan. 
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L’Institut del Teatre de Vic obre el curs
Vic Un centenar d’infants i joves seguiran els cur-
sos d’iniciació que ofereix a Vic l’Institut del Tea-
tre. Aquests cursos cobreixen dels 4 als 16 anys, 
dividits en tres grups segons l’edat. Els professors 
que els imparteixen són Montse Mundet, Montse 
Albàs, Antoni Font, Marta Esmerats i Jordi Arqués. 
A partir del mes de gener, l’oferta del centre aug-
mentarà amb un curs d’iniciació al teatre musical 
i, paral·lelament, s’imparteix també el Postgrau de 
Teatre aplicat en el camp educatiu, i destinat a per-
sones que treballen en aquest àmbit i que va crei-
xent en acceptació. L’any acadèmic es va inaugurar 
dissabte, amb l’actuació de la Cia Búbulus, dirigida 
per Carles Salas, que hi va presentar l’espectacle 
familiar Pumba! (a la fotografia). Prèviament, tots 
els alumnes del centre havien participat en una 
acció teatral. 
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Pas a Dos continua amb Xavier Maristany
Vic El músic i compositor Xavier Maristany, fun-
dador de l’Orquestra del Caos i Koniec, entre 
altres formacions, serà el protagonista, aquest 
dimecres, de la segona sessió del cicle Un Pas a 
Dos, converses amb creadors de diverses disci-
plines que acull el bar El Gravat. El Pas a Dos va 
començar dimecres (a la fotografia) amb la inter-
venció de Martí Guixé –que es defineix ell mateix 
com a exdissenyador– en conversa amb els artistes 
i dissenyadors Toni Ferron i Marcel·lí Gutiérrez, 
de Visual Brothers. En la segona sessió, Maristany 
dialogarà amb Ramon Ferrer, músic i també musi-
còleg. “Pas a Dos vol fer arribar allò a què no se li 
presta tanta atenció, que la gent no hi està tan ave-
sada”, explica Víctor Sunyol, un dels promotors del 
cicle. Una cinquantena de persones van participar 
en la primera cita. 
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Convoquen dimarts 
una concentració a 
Manlleu per demanar 
la nova biblioteca
Manlleu Un grup de veïns, 
que s’han autoanomenat 
Moviment Popular de 
Manlleu, han convocat una 
concentració ciutadana per 
aquest dimarts a les 7 del ves-
pre davant de l’ajuntament 
per demanar que el projecte 
de la nova biblioteca i de 
l’arxiu municipal no s’atu-
ri. L’Ajuntament, al ple de 
dimarts passat, va descartar 
el projecte pel vot en contra 
dels tres grups de l’oposició: 
CiU, PxC i PSC. 

Black in Blue reviu 
dijous a L’Atlàntida 
les veus femenines 
del jazz americà
Vic La cantant Celeste Alías 
i el guitarrista Santi Careta 
donen vida a  Black in Blue, 
un nou projecte musical que 
es presenta aquesta setma-
na a L’Atlàntida en el cicle 
Dijous de Vuit a Nou. El seu 
objectiu és recuperar les 
grans veus negres del jazz 
nord-americà, encarnades per 
Nina Simone, Abbey Lincoln i 
Billie Holiday, però acostant-
les a la sensibilitat del segle 
XXI, amb la versatilitat de la 
veu de Celeste Alías. 

El Cineclub Vic 
programa per Tots 
Sants una marató    
de cinema de terror
Vic Tres pel·lícules confi-
guren la programació de la 
primera Marató de Terror del 
Cineclub Vic, que tindrà lloc 
aquest dijous a partir de les 6 
de la tarda a l’ETC, nova seu 
de l’entitat. La mujer pantera, 
de Jacques Torneur; Frozen, 
d’Adam Green, i I saw the 
devil, de Kim Jee-won, són els 
tres films que es projectaran, 
i cobreixen diferents estils 
dins del gènere. L’entrada 
conjunta per a totes tres és de 
4 euros. 

Els sorollosos 
Cheveu, en concert 
al bar Insitu de Vic, 
aquest dimarts
Vic Per acabar bé el pont de 
Tots Sants el bar Insitu aco-
llirà un concert del trio fran-
cès Cheveu. Amb una forma-
ció d’un guitarra i cantant i 
dos altres membres dedicats 
només als aparells i modula-
cions electròniques, el grup 
practica una mescla entre el 
punk i el garage amb la parti-
cularitat que banya totes les 
seves cançons en una capa 
de soroll i baixa fidelitat. 
Dimarts tocaran a partir de 
2/4 de 8 del vespre.

Carles Xuriguera 
i Rafael Faixedas 
porten ‘No som res’ 
al Cirvianum
Torelló Dos cosins que van a 
l’enterrament del seu avi i, 
després de patir una avaria 
del cotxe, han d’acabar d’ar-
ribar a peu fins al cementiri. 
En la conversa que mante-
nen durant el trajecte van 
aflorant els perfils de dos 
homes fracassats. Aquest és 
l’argument de No som res, 
l’espectacle teatral de Carles 
Xuriguera i Rafael Faixedas 
que aquest dimarts a les 7 de 
la tarda es representarà el 
Teatre Cirvianum. 


