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J.V.

Emma Vilarasau, Marta Mar-
co, Carlota Olcina i Ivana 
Miño són quatre dones en 
una. Aquestes actrius posa-
ran en escena a Vic, aquest 
divendres, l’obra Cartes 
d’una desconeguda, adaptació 
de la novel·la del mateix títol 
de Stefan Zweig, que ha diri-
git Fernando Bernués. L’obra 
es representarà al Centre 
Comunitari, a les nou del 
vespre.

L’obra segueix el fil de 
l’amor que una dona sent, al 
llarg de la seva vida, per un 
escriptor que va conèixer a 
la seva joventut. L’objecte 
d’aquest amor (interpretat 
per l’actor Jordi Puig Kai) 
no arribarà mai a saber-ho, 
excepte per una carta que 

li arriba, i que dóna peu al 
pròleg i l’epíleg del mun-
tatge. Les quatre actrius 
protagonistes interpreten 
la dona enamorada en dife-
rents moments de la seva 
vida: “Entre les quatre fem 
una dona en les diferents 
èpoques i sensibilitats”, va 
explicar Emma Vilarasau 
en la presentació de l’obra a 
Barcelona. Cartes d’una des-
coneguda es va estrenar l’oc-
tubre passat al Teatre Borràs, 
i des del desembre fa gira per 
Catalunya.

Fernando Bernués va 
decidir que les actrius coin-
cidissin a escena, i que s’in-
corporessin successivament 
a escena, com un diàleg entre 
el futur i el passat. En aquest 
sentit, s’ha allunyat d’altres 
adaptacions del mateix text 
de l’escriptor austríac.

L’Insitu celebra 
el Mercat amb el 
cantautor Corndawg

Vic El nord-americà Corn-
dawg i el cantautor de Sant 
Celoni Joan Colomo actua-
ran aquest divendres al bar 
Insitu de Vic. Corndawg és 
natural de Filadèlfia i creua 
el folk d’allà amb textures 
experimentals així com 
també un marcat accent 
per alguns elements més 
surenys. Fins ara s’ha auto-
produït els treballs editats, 
però per a l’olfacte de les dis-
cogràfiques d’aquest estil cal 
tenir-lo en compte d’ara en 
endavant. Per la seva banda 
Joan Colomo experimenta en 
una línia similar però obrint 
vies també cap al pop i la 
psicodèlia, dins un univers 
variat i pintoresc. El concert 
començarà a partir de les 
onze de la nit i l’entrada és 
gratuïta.

Toni Ortiz dibuixarà 
en tres dimensions, 
al recinte firal

Vic El dibuixant Toni Ortiz 
participarà també en el Mer-
cat del Ram, amb un dibuix 
tridimensional que comença-
rà aquest divendres al recin-
te firal, i que acabarà dissab-
te. Aquest tipus de dibuixos 
es realitza a terra, però amb 
els traços fets de forma que 
l’espectador el vegi en tres 
dimensions, situat en un lloc 
més alçat. Toni Ortiz, que 
es dedica des de fa deu anys 
al dibuix i la caricatura, ha 
portat aquest estil de treball 
per tot Catalunya i fora del 
país. Diumenge també hi 
haurà tres caricaturistes que 
treballaran al passeig de Pep 
Ventura (Prat de la Riera), 
de les onze a la una del matí 
i de cinc a set de la tarda, per 
atendre les peticions dels 
visitants del Mercat del Ram.

Quatre grans actrius     
són una mateixa dona

‘Carta d’una desconeguda’, a Vic


