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Xavier Rius presenta 
a Sant Joan la novel·la 
‘Amor a la carta’

Sant Joan de les Aba-

desses El periodista i 
escriptor Xavier Rius va 
presentar dissabte a Sant 
Joan la novel·la Amor a la 
carta, dins del cicle d’acti-
vitats organitzat pel Cafè 
de l’Abadia amb motiu del 
primer Concurs de Cartes 
d’Amor. Amor a la carta 
(Raima Edicions) té com a 
protagonista un carter que 
vol esbrinar qui és la miste-
riosa autora d’unes cartes 
d’amor que arriben a una 

‘Hotot’, finalista 
al premi Unnim
Calldetenes Hotot, un espec-
tacle de cabaret “modern 
i còmic”, és la quarta obra 
finalista del Premi Unnim de 
Teatre, que aquest divendres 
es podrà veure a l’Auditori-
Teatre de Calldetenes. L’ac-
tor Marcel Tomàs és l’únic 
intèrpret de l’obra, en què 
desplega un repertori de dià-
leg amb el públic, cant, ball i 
actuació. La representació té 
lloc a 2/4 de 10 del vespre.  

Xarxa porta la 
dansa a Torelló
Torelló El grup Xarxa porta 
aquest divendres a Torelló 
l’espectacle de dansa Quadri-
vium. El muntatge s’ha bate-
jar amb aquest nom llatí, que 
fa referència a les cruïlles 
de camins, per significar que 
uneix la dansa, la música, la 
llum i la imatge. Els protago-
nistes són un grup de joves, 
i la representació es podrà 
veure al Cirvianum a les 9 
del vespre.   

La cantant Opal 
actua a L’Occità
Vic El cafè-llibreria L’Occità 
de Vic acull aquest divendres 
l’actuació de la cantant Opal, 
en un concert que començarà 
a 2/4 de 10 del vespre. En 
aquesta actuació hi presenta-
rà el seu nou disc, 17, segon 
treball que publica, inspi-
rat en les textures del rock 
simfònic. Opal estarà acom-
panyada en aquest concert 
pel guitarrista i coautor des 
temes d’aquest disc, Vicenç 
Roca. 

Berta Garcia, ‘Nuna’, 
diumenge a la Cava
Vic Nuna, nom artístic de la 
cantant, compositora i pia-
nista osonenca Berta Garcia, 
actua aquest diumenge a la 
Jazz Cava en un concert que 
començarà a les 6 de la tarda. 
Nuna hi presentarà l’espec-
tacle Hibridacions, el seu 
projecte de final de carrera 
musical a l’Escola Superior 
de Música de Catalunya 
(Esmuc), acompanyada per 
Joel Sampere (saxo) i Anto-
nio Winkler (bateria).  

Caminades d’art 
a Vic i Nova York
Vic Vic i Nova York compar-
tiran aquest dissabte una 
experiència: una caminada 
durant la qual es realitzaran 
fotografies, vídeos, dibuixos 
o escrits que després seran 
compartits pels participants 
en les dues ciutats a través 
d’una connexió via Skype. 
Des de Vic, la iniciativa ha 
sorgit del projecte Deriva 
Mussol, i sortirà de davant 
de l’ACVic a 2/4 d’11 de la 
nit. 

Es farà els dies 28 i 29 de juny, amb 20 propostes

El festival Festus de Torelló 
torna al format de dos dies
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La presentació del Festus, amb els dissenyadors de la imatge, la regidora Núria Güell, Pep Tines i Sergi Egea

Torelló

EL 9 NOU

El Festus 2013 apostarà 
encara més pels espectacles 
multidisciplinars, d’arts plàs-
tiques i visuals, es redueixen 
les propostes musicals més 
convencionals i desapareix 
el FesCurts, el festival de 
curtmetratges. Es recupera, 
en canvi, el format de dos 
dies, el 28 i 29 de juny, amb 
una vintena d’actuacions.

La ballarina que no pot 
moure’s és la protagonista del 
primer d’una sèrie de vídeos 
promocionals del Festus que 
s’aniran oferint per entre-
gues. Forma part de la potent 
campanya de comunicació de 
la 16a edició del festival, que 
també renova totalment la 
imatge corporativa. Enguany 
els seus creadors són Jordi 
Casas i Jordi Salvans. Cada 
any es buscarà un fil con-
ductor que uneixi tots els 
espectacles, el tema escollit 
d’enguany és el moviment. 

El Festival d’Arts al Carrer 
de Torelló canvia la filoso-
fia, vol deixar de banda els 
espectacles de música i tea-
tre més convencionals, que 
ja s’ofereixen durant l’any al 
Cirvianum, per potenciar les 
propostes més arriscades i 
alternatives en les arts plàs-
tiques i visuals. “Hi havia un 

percentatge, potser el 50%, 
que encara eren espectacles 
habituals”, diu Pep Tines, 
tècnic de Cultura de Torelló. 

El programa, amb una 
vintena de propostes, ofe-
rirà espectacles multidis-
ciplinaris i de creació, com 
Metamorfosi, de poesia i 
dansa, Bradien i Eduard 
Escoffet, de música i poesia, 

o la SSM BigHand de per-
cussió corporal dirigida per 
Santi Serratosa. El programa 
compta també amb altres 
propostes exprés treballades 
exclusivament pel Festus, 
com la de l’artista visual 
Carlos Valverde, la del col-
lectiu local Device, la fotò-
grafa Tanit Plana, els artistes 
visuals Enric Farrés i Quim 
Packard amb la companyia 
valenciana de teatre i dansa 
El Conde de Torrefiel. En 
aquesta edició la música ha 
quedat reduïda en 5 de les 
20 propostes. “Hem intentat 
que siguin alguna cosa més: 
música i poesia, música i arts 
visuals...”, explica Sergi Egea, 
coordinador del Festus. 

El Festus manté el pres-
supost de 40.000 euros i els 
espais usuals: les places Vella 
i de la Vila, a Can Parrella, 
el pati interior i els jardins, 
i el de l’Espona, com també 
les actuacions itinerants i els 
bars musicals que facin pro-
gramacions de petit format. 

Dos escriptors 
perseguits seran a 
Folgueroles, a la 
Festa Verdaguer

Folgueroles

J.V.

El segon cap de setmana de la 
Festa Verdaguer gira la seva 
mirada cap als escriptors que 
–com el mateix Verdaguer 
en el seu temps– pateixen 
exili i persecució a causa 
de les seves opinions. Dos 
d’aquests autors, el poeta 
i novel·lista amazic Salem 
Zènia i l’assagista i també 
novel·lista palestí Basem al-
Nabriss, seran convidats a 
Folgueroles. 

Salem Zènia pronunciarà 
divendres la conferència “Dir 
sense por. Llibertat d’ex-
pressió”, a les 7 de la tarda 
a la sala de plens de l’Ajun-
tament. Nascut a la regió 
algeriana de la Cabíl·lia, va 
fundar el quinzenari Raci-
nes/Izuran, una publicació 
bilingüe en francès i berber, 
per promoure aquesta cultu-
ra, reprimida a Algèria. Per la 
seva part, Basem al-Nabriss 
és un autor procedent d’un 
camp de refugiats de Gaza, 
regió de la qual retrata la 
realitat quotidiana a través 
del Diari de Gaza. Tots dos 
estan acollits actualment a 
Catalunya gràcies a un pro-
jecte del PEN català que dóna 
aixopluc durant un temps a 
Catalunya a escriptors d’ar-
reu del món que tinguin pro-
blemes al seu país per motius 
de llengua o ideologia. 

Els actes del segon cap de 
setmana de la Festa Verda-
guer es completen amb el 
recital Flors del Desvari, que 
tindrà lloc dissabte a les 5 
de la tarda a l’ermita de la 
Damunt, i amb la Caminada 
pels Llocs Verdaguerians, 
diumenge al matí. Enguany 
portarà de Folgueroles a 
Roda de Ter, recordant el 
10è aniversari de la mort de 
Miquel Martí i Pol. 

Xerrada sobre l’IVA 
cultural a càrrec de 
Pere Camps, a Vic

Vic Pere Camps, activista 
cultural i director del festi-
val Barnasants de Barcelona, 
pronunciarà aquest diven-
dres una conferència al Cen-
tre Cívic Can Pau Raba, a Vic, 
sobre “L’IVA com a represàlia 
política al sector cultural”. 
L’acte tindrà lloc a les 6 de la 
tarda, organitzat per CCOO 
d’Osona dins del cicle d’acti-
vitats “Això no és una crisi, 
és una estafa”. El conferen-
ciant explicarà els efectes en 
el sector de l’aplicació d’un 
21% d’IVA. 

adreça on no hi viu ningú. 
A la fotografia, Xavier Rius 

(dret) amb Jordi Vilarrodà, 
presentador del llibre. 

Es potenciaran 
les propostes més 
arriscades en arts 
plàstiques i visuals


