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EL CALAIX 38 NOU9EL

 Els amazics d’Osona van donar divendres la benvinguda al nou any

Bon any nou 2962!

Vic

S.B.

Malgrat que tot just fa dues 
setmanes que es va celebrar 
l’any nou, el calendari gre-
gorià no és l’únic que regeix 
la vida dels osonencs. Diven-
dres va començar l’any 2962 
al calendari amazic, i l’As-
sociació Amic-Amazigh va 
voler celebrar aquesta data 
tan important amb un sopar 
al restaurant Victòria, a Vic, 
una trobada que l’associació 
celebra cada 13 de gener i 
on conviden amics i repre-
sentants d’altres entitats. 
“Volem que sigui un espai 
per compartir coneixement, 

un intercanvi de cultures. 
Una cultura en completa una 
altra”, explicava el president, 
Mohamadi Bouziane. 

Els amazics són els que 
els romans anomenaven 
despectivament berbers, els 
primitius pobladors del nord 
d’Àfrica, des de la mediter-
rània fins a Níger: Egipte, 
Líbia, Tunísia, Algèria, 
Marroc, Mauritània, Mali, 
Níger i les Canàries. Han 
rebut l’impacte de cultu-
res com els grecs, fenicis, 
romans, bizantins, vàndals, 
àrabs i europeus, però con-
serven la seva cultura i llen-
gua. El 80% dels osonencs 
d’origen magribí són amazics. 

El Cap d’Any se celebra pre-
parant àpats típics a base de 
productes de la terra, com els 
fruits secs, per homenatjar 
els morts, i verdures i begu-
des per agrair i retre home-
natge a la mare terra. Diven-
dres, però, l’acte va servir per 
fer memòria de les activitats 
que l’associació ha fet durant 
l’any, amb una projecció de 
fotografies de tornejos de 
futbol, debats, conferències 
o concerts. Després, i per un 
preu de 6 euros, la quinzena 
de participants van sopar 
harira, cuscús i fruits secs. 

L’associació amaziga 
encara el nou any amb les 
mateixes ganes de mantenir 

l’activitat, “estem preparant 
debats, tornejos de futbol i la 
resta d’activitats, però també 
treballem per potenciar la 
participació de les dones”, 
deia Bouziane. L’associació, 
a més, està treballant en un 
projecte amb l’Institut Royal 
de la Culture Amazighe amb 
la finalitat de poder estudiar 
la llengua amaziga a Osona. 
També estan en contacte 
amb diversos ajuntaments 
per impartir classes d’àrab, 
“és la nostra responsabilitat 
qualificar la gent, sobretot 
els joves, que dominen el 
català, per conservar la seva 
identitat i cultura”, deia 
Bouziane. 
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El sopar de celebració de l’any nou amazic, divendres al restaurant Victòria de Vic, organitzat per l’associació Amic-Amazigh

Il Circo Italiano 

porta a Vic ‘La 

veritable història 

de Pinotxo’

Vic

EL 9 NOU

Il Circo Italiano, la històri-
ca companyia de la família 
Rossi, ha tornat a incloure 
Vic entre les ciutats per on 
passarà la gira de presenta-
ció del seu nou espectacle, 
titulat La veritable història 

de Pinotxo. El muntatge es 
podrà veure de divendres a 
dilluns, a la gran carpa que 
ja estan instal·lant al polígon 
del Sot dels Pradals.

L’espectacle recrea un 
ambient de principis del 
segle XX i estarà protago-
nitzat per personatges com 
el Grill, la Guineu, el Gat i el 
mateix Pinotxo, testimonis 
d’una història amenitzada 
amb espectacles de circ aeri, 
de contorsió, d’acrobàcia o 
de pallassos. La companyia 
torna a combinar números 
de circ clàssic amb un format 
escènic novedós, i ha volgut 
donar protagonisme als més 
joves acròbates de la família.

La primera sessió serà 
divendres, a les 8 del vespre. 
Dissabte se’n faran a les 5 de 
la tarda i a 2/4 de 8 del vespre; 
diumenge se n’afegeix una 
tercera, a les 12 del migdia; i 
dilluns, una última a les 7 de 
la tarda. D’altra banda, per 
dissabte al matí la companyia 
ha tornat a organitzar una 
jornada de portes obertes, 
gratuïta, per donar l’oportu-
nitat a qui vulgui de conèixer 
el món del circ per dins.


