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Dilluns, 3 de juny de 2013

NOU9 CULTURA EL 15

La Nota, CorCia, Entre Cametes i Nou Hàbit faran representacions durant el mes de juny

Quatre grups de teatre de Manlleu 
posaran en escena ‘Manlleu íntim’
Manlleu

Jordi Vilarrodà

Quatre companyies de teatre 
de Manlleu participen aquest 
mes de juny en el cicle Man-
lleu íntim, que posarà en 
escena als jardins de Can 
Puget quatre visions de la 
ciutat inspirades en el llibre 
del mateix nom. La Nota 
Teatre, CorCia Teatre, Entre 
Cametes i Col·lectiu Nou 
Hàbit –un grup de nova cre-
ació– participen en aquesta 
experiència, que segons Àlex 
Garrido, regidor de Cultura, 
es planteja com “un treball 
col·lectiu amb totes les enti-
tats i grups teatrals”.

El punt de partida de totes 
les creacions és Manlleu 
íntim. Memòries, siluetes i 
anecdotari, un llibre escrit 
l’any 1953 per manlleuencs 
que vivien a Barcelona, dels 
quals no es coneixen exacta-
ment els noms. Es trobaven 
un cop al mes per parlar dels 
seus records de Manlleu, i 
d’aquestes tertúlies nostàl-
giques en va néixer el llibre 
que ha estat la “font inspira-
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Un moment de la presentació, amb representants de les quatre companyies amb el regidor de Cultura, Àlex Garrido

dora i nexe d’unió de les qua-
tre obres”, diu Àlex Garrido. 
A partir del llibre, cada com-
panyia ha fet la seva creació 
d’una manera lliure. 

Les representacions tin-

dran lloc els dies 8, 15, 22 
i 29 de juny, a 2/4 d’11 del 
vespre. L’entrada individual 
a una funció val 6 euros, però 
també hi ha un abonament 
de 15 euros per a totes les 

funcions. Set restaurants de 
Manlleu s’han adherit a la 
iniciativa amb la proposta 
d’un menú especial, que 
s’oferirà els dies de les repre-
sentacions. 

El Mercat de 
Música Viva 
convoca el premi 
Puig-Porret 

Vic Fins al 15 de juliol es 
poden presentar propostes 
per al Premi Puig-Porret al 
Millor Projecte de Creació 
Musical, que convoca el Mer-
cat de Música Viva de Vic 
(MMVV). Els 10.000 euros 
del premi l’han convertit en 
el més ben dotat de l’àmbit 
musical a Catalunya, i s’adre-
ça a artistes o grups catalans 
de tots els estils, amb excep-
ció de la música clàssica, 
amb l’objectiu de donar una 
empenta a noves producci-
ons. El guanyador del premi 
es donarà a conèixer en la 
nit inaugural del MMVV, 
el proper mes de setembre. 
L’any passat, el premi va 
recaure en l’artista Maria 
Coma, que està treballant en 
la creació d’un piano-celesta, 
un instrument ideat pels ger-
mans Baschet. En el MMVV 
d’aquest any, presentarà un 
espectacle basat en la música 
d’aquest instrument. Les 
propostes es poden adreçar 
a l’Organisme Autònom de 
Fires i Mercats de Vic. 

Club de lectura 

al Casino de Vic 

sobre Pla i ‘El 

quadern gris’

Vic L’obra El quadern gris 
de Josep Pla serà objecte de 
discussió aquest dilluns al 
club de lectura promogut 
pel Casino de Vic i la UVic. 
Xavier Pla, especialista en 
l’obra de l’escriptor empor-
danès, conduirà el debat, 
moderat per Biel Barnils i 
que també comptarà amb 
la presència del productor 
i director de cinema Marc 
Recha. El quadern gris ha 
estat reeditat fa poc per Edi-
cions Destino, després d’una 
profunda revisió a càrrec del 
filòleg vigatà Narcís Garole-
ra. La sessió del club de lec-
tura tindrà lloc al Casino de 
Vic, a les 8 del vespre. 

LA NOTA TEATRE

Posaran en escena Converses 
de sirenes, sota la direcció 
d’Antoni Font i la interpre-
tació de Marc Casanova, 
Oriol Escalé i Arnau Tordera, 
aquest últim també a càrrec 
de la part musical. L’escena 
transcorre en un bar de Man-
lleu, i la sirena del títol és la 
de les fàbriques. Un treballa-
dor de la filatura i el cambrer 
conversen i els records els 
porten cap al passat de la 
vila, a indrets esmentats pels 
autors de Manlleu íntim. Dis-
sabte 8 de juny. 

CORCIA TEATRE

La companyia ja havia treba-
llat el llibre Manlleu íntim, 
que els havia servit de base, 
entre d’altres, per al seu 
espectacle Projecte Llenamú. 
Ara presenten Flor de te, que 
és el nom d’una estranya flor 
que creix vora el riu Ter. Qui 
en pren una infusió, d’aques-
ta planta, adquireix la capa-
citat d’“entendre l’essència 
de la petita pàtria local”, 
diu Joan Roure, director del 
muntatge que interpreten 
Francesc Pérez i Guillem 
Balart. Dissabte 15 de juny.

NOU HÀBIT

Col·lectiu Nou Hàbit és el 
nom que ha pres una nova 
companyia manlleuenca, 
nascuda a partir d’uns cursos 
que es van fer a l’Oficina de 
Promoció Econòmica (OPE) 
i dirigida per l’actor Ramon 
Villegas. Han fet un text de 
creació col·lectiva on plante-
gen que, en un futur apoca-
líptic, cal recuperar la memò-
ria. Cinc actors i actrius 
posen en escena el muntatge, 
acompanyats amb música de 
Guillem Roma. Dissabte 22 
de juny. 

ENTRE CAMETES

Aquesta companyia s’ha 
ajuntat amb el col·lectiu 
artístic La Solitària per 
crear Nihil obstat. La seva 
proposta imagina com podia 
haver arribat a la impremta 
el llibre de Manlleu íntim 
en un moment tan difícil 
com a principis dels anys 50, 
i quins problemes es podia 
haver trobat amb la censu-
ra. La Solitària ha creat un 
cartell especial per a aquesta 
representació, que serà la 
darrera del cicle. Dissabte 29 
de juny. 

Demana 2.000 euros per al cicle expositiu “Un embat de vent”

L’Albergueria recorre a Verkami

Vic

J.V.

L’Albergueria, Centre de 
Difusió Cultural del Bisbat 
de Vic, també recorre al 
micromecenatge per donar 
un impuls als seus projectes 
culturals. Aquest dissabte va 
posar en marxa un projecte a 
través de la web de Verkami 
per ajudar al cicle d’exposici-
ons que actualment està por-
tant a terme, sota el títol con-
junt d’“Un embat de vent”. 

Amb el micromecenatge, 
L’Albergueria espera obtenir 
una quantitat de 2.000 euros 
que facilitin “el muntatge de 
les tres exposicions”, explica 
Fina Valldaura, tècnica del 
centre. El finançament de 
L’Albergueria per part del 
Bisbat s’ha hagut de reduir 
notablement, però també es 
recorre al micromecenatge 
“perquè és la petita contribu-
ció de molta gent la que pot 
fer tirar les coses endavant”.

Els donants obtindran 

diverses compensacions, 
segons la quantitat aportada: 
des dels agraïments a la web 
i en el plafó de la Sala Romà-
nica (per als que facin l’apor-
tació mínima de 10 euros) 
fins a obres dels artistes par-
ticipants en el cicle (Ferran 
Vives, Josep Ricart i Jordi 
Díez) o una visita guiada a 
l’espai de sobre les voltes de 
la catedral, amb l’arquitecte  
Rafael Vila. Com en tots els 
casos, L’Albergueria té 40 
dies per reunir la quantitat. 


