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Els premis Sambori 
d’Òmnium es lliuren 
diumenge a Centelles

Centelles Òmnium Cultural 
entrega aquest diumenge a 
Centelles els premis literaris 
Sambori corresponents a la 
demarcació d’Osona, el Ripo-
llès i la Garrotxa. El premi 
Sambori, el concurs literari 
escolar més important dels 
Països Catalans, s’adreça a 
estudiants de Primària, ESO i 
Batxillerat, i els primers clas-
sificats de les tres comarques 
passaran posteriorment a la 
fase nacional. L’acte tindrà 
lloc a les 12 del migdia al 
Casal Francesc Macià.

Concert benèfic 
de l’Orfeó per al 
Banc d’Aliments 

Vic L’Orfeó Vigatà ofereix 
diumenge un concert de 
Quaresma a benefici del 
Banc d’Aliments de Vic. El 
programa del concert consta 
de dos responsoris de l’Ofi-
ci de Tenebres de Setmana 
Santa, del compositor Nar-
cís Casanoves, motets del 
mateix cicle religiós d’entre 
els segles XVI i XVIII i poli-
fonia religiosa del segle XIX. 
El concert començarà a les 
6 de la tarda a l’auditori de 
l’Orfeó i el preu de les entra-
des és de 6 euros. 

Editen a Sant Joan 
una ruta literària    
de Josep Picola  

Sant Joan de les Abades-

ses El centenari del poeta 
santjoaní Josep Picola (1913-
2013) es commemora amb 
l’edició d’un llibre que recull 
part dels seus textos referits 
a la població i a partir d’ells 
dibuixa una ruta literària 
per la població. Josep Picola 
i Soler, cent anys. Visió d’una 
ànima santjoanina es presen-
ta aquest dissabte en un acte 
que tindrà lloc a 2/4 de 6 de 
la tarda  al Palau de l’Abadia. 
El pròleg del llibre és d’Eu-
dald Maideu.  

‘Capas’, circ 
contemporani  
al Cirvianum

Torelló La companyia de circ 
contemporani EIA portarà al 
Teatre Cirvianum de Torelló, 
aquest dissabte, el seu espec-
tacle Capas. Les arts clàssi-
ques del circ, la música en 
directe i la dansa es mesclen 
en aquesta proposta, dirigida 
per Jordi Aspa i interpretada 
per cinc actors i actrius, que 
ha obtingut premis en diver-
sos festivals, entre ells el 
Ciutat de Barcelona d’aquest 
gènere, l’any 2011. La repre-
sentació tindrà lloc a les 9 
del vespre. 

Adrià Plana hi presenta dissabte una proposta sobre temes de Marley

El Cicle de Jazz de Manlleu 
comença amb ressò reggae
Manlleu

J.V.

Des d’aquest dissabte i fins 
al 21 d’abril torna el Cicle de 
Jazz de Manlleu. Des de fa 
16 anys l’Escola Municipal 
de Música programa aquesta 
sèrie de concerts que alegren 
el final de l’hivern i l’inici de 
la primavera als amants del 
gènere. El cicle segueix la 
mateixa estructura que anys 
anteriors: tres concerts, una 
classe magistral i una jam 
session que comptarà amb 
alumnes de l’Escola de Músi-
ca de Manlleu i també amb 
convidats d’altres centres. 

Precisament, aquesta jam 
session serà la que donarà el 
tret de sortida al cicle aquest 
dissabte a les 12 del migdia, 
a la sala d’exposicions de Can 
Puget. En el mateix escena-
ri, a partir de 2/4 de 7 de la 
tarda, començarà un doble 
concert a càrrec d’artistes 
osonencs. Primer hi actuarà 
el trio de jazz i groove Gorg, 
una formació jove integrada 
per Eloi Escudé  (teclats), 
Guillem Plana (guitarra) i 
Xevi Matamala (bateria), 
i seguidament, el grup de 

Pop, electrònica 
i fusió a la Cava, 
en tres concerts

Vic Els protagonistes del 
cap de setmana a la Cava són 
de tres estils diversos. Els 
gironins Savats hi actuaran 
divendres a les 11 de la nit 
amb una mescla de pop, rock 
i indie. Dissabte a la mateixa 
hora, Miguelito Superstar, 
cantant de Fundación Tony 
Manero, oferirà una sessió 
amb seleccions de dub, funk 
i soul. Diumenge a les 7 de la 
tarda hi haurà un concert de 
fusió mediterrània a càrrec 
de Papaioannou Molinari 
López Trio. 

Electrònica a la 
sala Pasternak 
amb Sidechains

Vic El Pasternak acostarà el 
seu fil musical a l’electrò-
nica aquest dissabte gràcies 
a la sessió que hi oferirà el 
DJ barceloní Sidechains, 
resident la sala The Loft del 
Razzmatazz. Les seves sessi-
ons, una mescla d’estils com 
el house, el funk, la música 
disco i el techno amb èxits 
dels anys 80 i 90, han servit 
per escalfar la pista per a DJ 
i músics internacionals. El 
Pasternak obrirà a les 11 i 
abans hi haurà el monòleg 
del còmic Miguel de Molina.

‘Animalades’ inicia 
un cicle a Sant Joan 
d’espectacle familiar

Sant Joan de les Abades-

ses La companyia Quina 
Xerinola donarà el tret de 
sortida, aquest diumenge a 
les 12 del migdia al Teatre 
Centre, al Cicle d’Espectacles 
Infantils que durant 10 pri-
maveres ha acostat propostes 
teatrals als nens de Sant 
Joan. Animalades presenta 
les aventures d’uns animals 
que viuen al zoològic a través 
de música i d’un llenguatge 
visual molt acurat. L’especta-
cle està adreçat a infants fins 
a 5 anys. Les altres propostes 
arribaran a l’abril. 

El ‘Gloria’ de 
Vivaldi, aquest 
dissabte a Moià 

Moià Tres formacions –la 
Camerata Harmonica, la 
Coral Czarda i la Camerata 
Bacasis– s’uneixen aquest 
dissabte a Moià per interpre-
tar conjuntament un progra-
ma de música sacra en el qual 
destaca el Gloria de Vivaldi. 
El concert tindrà lloc a les 
9 del vespre a l’església de 
l’Escola Pia de Moià, i home-
natjarà Àngels Vera, mare de 
Nona Arola, de les Joventuts 
Musicals de Moià, morta ara 
fa un any. 

Adrià Plana, líder de Robert Nesta

l’excel·lent guitarrista Adrià 
Plana. Hi presentarà el seu 
projecte Robert Nesta Songs, 
en el qual interpreta les 
cançons de Bob Marley en 
clau de jazz, pop, free, rock, 
samba i el reggae original. 
Robert Nesta Songs mostra 
tot el ventall de registres de 
la trajectòria de Bob Marley, 
des de la més festiva fins al 
compromís polític, el vessant 
més amorós o també el mís-
tic, lligat a la cultura rastafa-

ri. Al costat d’Adrià Plana, el 
grup està integrat per Rubén 
Fernández (veu), Pol Padrós 
(trompeta), Marcel·lí Bayer 
(saxo alt), Aleix Forts (con-
trabaix) i Andreu Moreno 
(bateria). L’entrada a aquest 
concert costarà 5 euros.

El Cicle de Jazz de Man-
lleu, que arriba a la 16a 
edició, continuarà el dia 7 
d’abril amb l’actuació del 
guitarrista Toni Mena, de 
Santa Eugènia de Berga, 
liderant la formació Ludic 
Group, que vol mostrar el 
vessant més divertit del jazz 
amb músics que interpreten 
diferents rols. Finalment, 
el Cicle de Jazz s’acabarà el 
dia 21 d’abril amb una classe 
magistral de percussions a 
càrrec de Santi Carcassona i, 
el mateix dia, el concert final 
amb Nelson Project, que 
amb el seu darrer disc (Full 
Nelson, vol. I), un homenatge 
al saxofonista Joe Nelson, va 
guanyar el Premi Enderrock 
al millor disc de jazz de 2012. 

Gorg i Robert Nesta Songs. 
Sala de Can Puget, Manlleu. 
Dissabte, 16 de març, 2/4 de 
7 vespre. 

L’Atlàntida presenta dues propostes de teatre ‘identitari’

De les Illes al Principat

Vic

J.V.

A partir d’una escena tra-
dicional –la matança del 
porc– l’actor Toni Gomila va 
construir Acorar, una reflexió 
sobre la identitat col·lectiva 
de les Illes que va estrenar el 
desembre de 2011 a Mallorca 
i que, després d’una cadena 
d’èxits, arriba aquest diven-
dres a L’Atlàntida en la seva 

gira pel Principat. El mateix 
Toni Gomila és l’autor del 
text, que acaba parlant sobre 
allò que fa que les comu-
nitats existeixin encara 
malgrat els canvis. Acorar 
es podrà veure aquest diven-
dres a 2/4 de 9 del vespre, a 
la Sala Joaquim Maideu. 

La reflexió identitària es 
trasllada diumenge cap al 
Principat, amb El país del pa 
amb tomàquet, un muntatge 

pensat per al públic familiar 
a càrrec de La Companyia del 
Príncep Totilau. L’argument 
parteix de dues extraterres-
tres que han conviscut en 
una escola catalana i que, al 
tornar al seu planeta, expli-
quen com celebrem les festes 
tradicionals. Música, dites 
populars i humor configuren 
aquesta proposta, que es pre-
senta a les 12 del migdia a la 
Sala Joaquim Maideu. 

‘No et vesteixis per sopar’, dissabte a Calldetenes

Un vodevil d’aposta segura

Calldetenes

J.V.

Un dels vodevils clàssics 
del teatre contemporani, 
No et vesteixis per sopar, 
arriba aquest dissabte al 
vespre a l’Auditori-Teatre de 
Calldetenes, en una versió 
dirigida per Roger Peña, al 
capdavant d’un repartiment 
de coneguts actors de l’es-

cena catalana: Mònica Gla-
enzel, Mingo Ràfols, Àngels 
Bassas i Jordi Díaz protago-
nitzen aquesta obra, acom-
panyats per Oscar Kapoya i 
Marta Valverde. 

No et vesteixis per sopar, 
del francès Marc Camoletti 
(autor d’altres títols popu-
lars del gènere com Boeing, 
boeing), és una clàssica comè-
dia d’embolics, en què un 

home convida la seva amant 
a passar el cap de setmana 
amb ell. Per tenir una coar-
tada, invita també un amic 
i contracta una cuinera. La 
vetllada romàntica es capgira 
i es planteja una situació en 
què cada personatge fingeix 
ser el que no és per no ser 
descobert. La representació 
tindrà lloc a 2/4 de 10 del 
vespre. 


