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Escena
‘Intimitat’, amb 
Joel Joan i 
Clara Segura,   
al Cirvianum
Xavier, un jove escriptor 
d’èxit (Joel Joan), té una 
vida gairebé perfecta, casat 
amb una dona ambiciosa i 
llesta (Clara Segura). Però 
Xavier no és del tot feliç, i 
acaba abandonant la seva 
estabilitat per marxar amb 
una dona més jove (Elena 
Fortuny). Les preguntes que 
dispara aquest fet (sobre el 
fracàs, les crisis de valors o 
la durada de l’enamorament) 
van teixint la història d’In-
timitat, l’obra que aquest 
dissabte es podrà veure al 
teatre Cirvianum. La química 
de la parella Joel Joan-Clara 
Segura es posa al servei d’un 
text del dramaturg anglohin-
dú Hanif Kureishi, adaptat 
per Gabriela Izcovich i posat 
en mans d’un dels directors 
emergents a l’escena catala-
na, l’argentí d’origen Javier 
Daulte. El repartiment el 
completen Josep Julien i 
Pepo Blasco. Intimitat enceta 
el nou horari de les repre-
sentacions teatrals al Cir-
vianum: les nou del vespre, 
una hora abans del que era 
habitual.

Moreno del Metal 
presenta el seu 
nou projecte,      
a Taradell 
El ripollès David Moreno, 
Moreno del Metal, presenta 
aquest dissabte a Taradell 
el seu nou grup. Moreno 
del Metal, el projecte més 

personal del cantant, actor 
i showman ripollès, parteix 
de bases de heavy metal per 
barrejar-hi dosis d’humor i 
crítica de la realitat social. 
Moreno està acompanyat en 
aquesta aventura per Albert 
Comerma (guitarra), Àlex 
Bosch (baix), Gerard Miral-
peix (teclat) i Albert Molist 
(bateria). Recentment, 
Moreno –que és campió d’air 
guitar– va guanyar també 
el concurs d’imitadors que 
va convocar el programa 
Polònia. El debut del seu 
grup tindrà lloc a les dotze 
de la nit, a Can Costa i Font, 
on també actuaran el grup 
osonenc Intifada i el singular 
solista Josep M. Cantimplora.

Nando Massaneda 
estrena a Sant Vicenç 
la comèdia ‘De cap a 
nap i de nap a peus’
L’actor, director i dramaturg 
gironí Nando Massaneda pre-
senta aquest dissabte a Sant 
Vicenç de Torelló, en prees-
trena, el seu nou espectacle 
De cap a nap i de nap a peus. 
Nando Massaneda ha obtin-
gut els últims anys un nota-
ble èxit popular al capdavant 
de la seva pròpia companyia 
amb comèdies com Qui porta 
la truja a menar o Betlem, 
any zero, una personal versió 
dels Pastorets. L’ambient de 
poble, recreat amb humor, és 
la base de les seves creacions. 
De cap a nap i de nap a peus 
és “una comèdia surrealista 
dins del teatre de l’absurd”, 
segons el seu propi autor 
i únic interpret. Nando 
Massaneda hi representa 
el paper d’un “investigador 

El rock de Lilith, aquest dissabte a la sala Pasternak
Lilith, en el judaisme, és la primera esposa d’Adam. Aquest nom ple de ressonàncies míti-
ques és el que van escollir quatre barcelonins per batejar un grup de rock nascut fa sis anys, 
que s’ha fet un lloc com a teloner de grans figures i que aquest dissabte es presenta a la sala 
Pasternak de Vic amb l’aval del seu disc no te RIND as (Batiendo Records, 2007). La força 
escènica de la vocalista, Agnès Castaño, és un dels senyals d’identitat d’aquesta banda, inte-
grada també per Rafa (baix), Albert (guitarra) i Joan (bateria). Lilith va sortir a escena l’any 
2002, amb una maqueta que va arribar a mans de promotors que s’hi van interessar. Al cap 
d’uns mesos, els barcelonins ja estaven fent de teloners d’una banda de Billy Corgan, cervell 
de Smashing Pumpkins. Després vindria la gira espanyola de Deep Purple, en el que seria 
el principi d’una trajectòria espectacular. Han acompanyat als escenaris, successivament, a 
Bob Dylan (en acústic), a Brian Adams, a Toy Dolls i a Iggy Pop, una experiència que els ha 
estat molt útil, no sols per a la promoció: “A cada xou que fas de teloner, la gent està impaci-
ent per veure un altre grup, i això t’obliga a sintetitzar-te, a explicar en format breu de què 
va la teva pel·lícula”, diu Agnès Castaño. El seu primer disc en solitari és “una visió personal 
del rock, arrelada en el que hem escoltat tota la vida”, afirma la cantant, i el principi d’una 
trilogia que ja tenen a punt “on parlem de les pors dels éssers humans, les més personals i 
les més socials”. Agnès Castaño reivindica, per a aquest treball, “l’esperit rebel del rock, de 
no deixar-se arrossegar pel corrent”. El concert de Vic, promogut per Fressa, començarà a 
dos quarts d’una de la nit.

de teràpies profundes” que 
intenta descobrir “els forats 
negres del cos humà”, amb 
el to humorístic habitual. La 
representació tindrà lloc a 
les deu de la nit, al pavelló 
poliesportiu.

El jazz-flamenc d’El 
Paño Moruno, a Vic
El Paño Moruno és el nom 

d’una formació de jazz-fla-
menc que aquest dissabte 
actuarà a la Vic Bang Jazz  
Cava per presentar el seu 
últim disc, Garam Masala. 
El guitarrista i compositor 
Jaime Basulto és el líder 
d’aquesta formació de cinc 
músics que combina l’es-
sència del flamenc amb el 
contrapunt i les sonoritats 
modernes.  

Concert clàssic al 
Remei, diumenge
Vuit alumnes de corda (violí, 
violoncel i viola) del Conser-
vatori del Liceu de Barcelona 
oferiran aquest diumenge a 
l’església del Remei de Vic 
un concert amb peces de 
Haydn, Bach i Paganini. L’ac-
tuació tindrà lloc a les dotze 
del migdia. 

Presenten el ‘Diari 
d’un forense’ a Ripoll
Ripoll Aquest dissabte es 
presentarà a l’Ajuntament 
de Ripoll el llibre Diari d’un 
forense, que es basa en deu 
casos reals del director de 
l’Institut de Medicina Legal 
de Girona, Narcís Bardale. 
L’autora del llibre és Clàudia 
Pujol, redactora en cap de la 
revista Sàpiens. 

El Fòrum de Debats 
torna a l’activitat
Vic El Fòrum de Debats tor-
na a l’activitat aquest diven-
dres amb la conferència La 
conquesta de la llibertat com 
a facultat personal i projecció 
social, que pronunciarà a Vic 
Francisco Alonso-Fernández, 
catedràtic de psiquiatria. 
L’acte serà a les vuit del ves-
pre, al Museu de la Pell.

L’art rebel de B. 
Asura, a la sala  
de Can Patalarga
Manlleu Fins al 3 de 
febrer, es podrà veure a la 
sala de Can Patalarga de 
Manlleu l’exposició Evolu-
ción de una mal_formación, 
de B. Asura. Aquest és el 
pseudònim artístic d’Enric 
Teixidó (Lleida, 1979), un 
llicenciat en belles arts que 
ha fet de la crítica social 
un dels eixos de la seva 
creació. Amb materials de 
rebuig (des de titelles de 
ferro que no es poden mou-
re fins a objectes d’ús quo-
tidià que han esdevingut 
trencaclosques), l’artista 
posa l’espectador davant de 
qüestions com la incomu-
nicació o la generació de 
residus.
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