
Divendres, 20 de gener de 2012

CULTURA NOU9EL 35

‘Contrastos’ 
porta a Torelló 
tres coreografies 
en un espectacle 
Torelló El Teatre Cirvianum 
de Torelló obre el segon 
semestre de la programació 
aquest divendres a les 9 del 
vespre amb l’espectacle de 
dansa Contrastos. Sorgit 
d’un taller que es va dur a 
terme durant el curs passat, 
consta de tres parts dirigides 
respectivament per Anna 
Fontanet, Nàdia Pesarrodona 
i Jordi Torres. La primera 
és una coreografia de dansa 
contemporània sobre música 
de Maria del Mar Bonet, la 
segona és dansa-teatre a par-
tir de fragments de poesia, i 
la tercera, una creació amb 
ritmes hip-hop, pooping i 
breakdance. 

‘Showcase’ del 
segell Symbolic 
Records, aquest 
dissabte a la Cava
Vic El cicle La Cava Electrò-
nica, comissariat pels dos 
integrants d’Aurora Records, 
porta aquest dissabte a la 
sala vigatana un showcase 
del segell gironí Symbolik 
Records, que constarà de 
dues sessions per part de dos 
dels artistes que hi editen: 
Loisan i Joel Clotas, tots dos 
influenciats pel minimal i 
el techno progressiu. Amb 
la programació de la Cava 
Electrònica i la de l’encara 
més recent 4-to-the-floor, 
l’electrònica està començant 
a tenir la presència que es 
mereix a la nit vigatana. A 
partir de les 11 i amb entrada 
gratuïta.

Romagats es presenta 
en concert a l’ETC
Vic L’Espai ETC de Vic acull 
aquest divendres el concert 
de presentació del grup de 
versions Romagats. Cinc 
components, entre els quals 
hi ha excomponents de Tro-
gloditas i Situados Próxima-
mente, integren aquesta for-
mació, que actuarà a partir 
de les 10 de la nit. El concert 
està organitzat per l’Associa-
ció de Veïns del Remei. 

Clàssics del segle XX, 
en concert a l’Estany
L’Estany Composicions de 
diversos autors del segle XX 
integren el programa del 
concert que aquest diumen-
ge oferirà al monestir de l’Es-
tany la formació Camerata 
Impromptu, Cor de Cambra 
de l’Orfeó de Sants. La peça 
principal serà A Ceremony of 
Carols de Benjamin Britten, 
per a cor mixt i arpa. El con-
cert començarà a les 6 de la 
tarda. 

El Grup de Teatre de Sant 
Hipòlit torna a representar 
‘Un tramvia anomenat desig’

Xevi Vigué (Stanley) i Maria Gleva Rovira (Blanche) en una escena de l’obra

Sant Hipòlit de Voltregà

J.V.

Després de l’èxit de l’estrena, 
el passat mes de novembre, 
el Grup de Teatre de Sant 
Hipòlit torna a representar 
aquest cap de setmana Un 
tramvia anomenat desig. El 
clàssic del dramaturg Ten-
nessee Williams es podrà 
veure en dues sessions, 
al teatre de Sant Hipòlit, 
dissabte a les 10 de la nit i 
diumenge a les 6 de la tarda. 
En les dues representacions 
de l’estrena, la van veure uns 
400 espectadors. 

Rai Sánchez ha dirigit 
aquesta versió d’una obra 
que ell mateix qualifica com 
a “plena de continguts i mati-
sos”, que exigeix un treball 
actoral intens als seus prota-

gonistes principals. Aquests 
són la parella formada per 
Stella (Noe Morral) i Stanley 
(Xevi Vigué), que reben un 
dia la visita de la germana 
d’ella, Blanche (Maria Gle-
va Rovira). La presència 
d’aquesta dona solitària, 
magnètica i en un progressiu 
desequilibri, que s’instal·la a 
viure amb ells, desencadena 
la tensió soterrada que ja 
hi havia en la relació de la 
parella. A aquest triangle s’hi 
afegeix Mitch (Josep Gines-
ta), en qui Blanche veurà una 
esperança d’amor. La trama, 
ambientada en l’Amèrica 
dels anys 40, és “molt psico-
lògica”, explica Noe Morral, i 
a la vegada densa: “Tot el que 
es diu i es fa té molta impor-
tància, res no és trivial”, 
comenta l’actriu. 

Onze grups participen en un 
concert solidari per al Tris 
Tras, dissabte al Pasternak

Roger Mas és un dels cantants que actuarà en el concert solidari 

Vic

Pau Cristòful

La sala Pasternak de Vic aco-
llirà aquest dissabte un fes-
tival benèfic organitzat pel 
Centre de Desenvolupament 
i Atenció Precoç Tris Tras, 
la branca de l’entitat Sant 
Tomàs destinada a assistir 
els infants de fins a 6 anys 
que pateixen algun trastorn 
de desenvolupament i també 
a prevenir aquells qui es tro-
ben en risc de patir-lo. 

A la bona causa s’hi han 
apuntat 11 formacions. 
Coneguts grups osonencs 
com Els Catarres, Obeses, 
Nyandú o Boys Damm però 
també artistes reconeguts en 
l’àmbit català com Inspira, 
Roger Mas, Glissando o Zulu 
9.30. Noms emergents com 

els de Sherpah, The Mamze-
lles o Alls Nous Piquen com-
pleten el cartell de la nit. Els 
concerts s’iniciaran a les 7 de 
la tarda i les entrades tindran 
un preu de 10 euros, tot i que 
es poden comprar anticipada-
ment per 8 euros a la web de 
la sala, la botiga Martulina 
Divina, la Jazz Cava o les 
instal·lacions actuals del Tris 
Tras vigatà.

Amb els diners recollits 
es pretén finançar part de 
la construcció de les noves 
instal·lacions del centre de 
Vic. L’augment del nombre 
d’infants que requereixen 
atenció especialitzada –actu-
alment són 560 usuaris entre 
les seus de Vic, Manlleu i 
Centelles– ha fet que les 
actuals instal·lacions siguin 
insuficients.

Esperit! presenta el seu 
debut discogràfic a Vic

Torelló

P. C.

Després de portar els No 
Use for a Name, la sala 
torellonenca El Moscou 
torna a apostar fort i 
programa per aquest 
diumenge uns altres clàssics 
del hardcore melòdic, els 
suecs No Fun At All. 

La gira que passarà per 
Osona és la commemorativa 
dels 20 anys de la formació 
del grup, que té un so proper 
al de grups de referència 
com Bad Religion o The Offs-
pring. En aquesta ocasió tan 
especial els acompanyaran 
el grup Atlas Losing Grip, 
liderat pel cantant Rodrigo 
Alfaro (conegut per ser el 
cantant dels Satanic Surfers, 
una altra formació clàssica 
del gènere), i els encarregats 
d’escalfar l’ambient seran 

Vic

P.C.

Després de passar per la 
primera festa de Famèlic 
Records i per l’última 
edició del festival InVICtro, 
Esperit! torna a Vic i aquest 
cop ho fa amb un disc de 
debut sota el braç. 

Darrere d’aquest nom 
s’amaga Mau Boada (Sant 
Celoni, 1981), un dels artis-
tes més inquiets del panora-
ma independent de casa nos-
tra: malgrat la seva joventut 
ha format part de bandes tan 
importants com Zeidun i Les 
Aus i ha deixat empremta en 
una vintena de discos. En el 
debut d’aquest seu nou pro-
jecte en solitari, el disc Enda-
vant continu (Bankrobber, 
2011), esprem un cop més 
la seva creativitat per donar 
forma a 12 temes de folk 

els barcelonins The Holybut-
tons, formats l’any 2004 i 
molt influenciats per grups 
com NoFX o els mateixos 
Not Fun at All. Els concerts 
començaran a les 7 de la 
tarda i les entrades tenen un 
preu d’entre 13 i 16 euros, en 
funció de si s’han comprat 
o reservat anticipadament o 
no.

No Fun At All, hardcore 
internacional al Moscou

psicodèlic interpretats per 
un multiinstrumentista hipe-
ractiu que toca la bateria, 
la guitarra, els teclats i que 
a la vegada també controla 
els loops. Aquest divendres 
a partir de les 11 de la nit 
podrem veure com els porta 
al directe dalt l’escenari de 
la Jazz Cava. L’entrada serà 
gratuïta.

El grup No Fun At All Mau Boada és Esperit!


