
RANGE ROVER EVOQUE

EL QUE VEUS ÉS NOMÉS 
EL COMENÇAMENT
landrover.es

Per 30.850 Range Rover Evoque Pure 5 Portes eD4 4x2 amb 

150 CV de potència, canvi manual de sis velocitats 

i tot l’equipament de sèrie que necessites: 

Seients de cuir parcial, control de creuer, control 

de distància d’aparcament posterior, botó 

d’arrancada, pantalla TFT 5” d’informació al 

conductor, fre de mà elèctric, bluetooth amb 

àudio streaming, set coixins de seguretat i molt 

més.

Línia Land Rover 902 440 550

Auto Pla Vic 4 x 4 SL
Carretera C-17 (N152a), km 69.700. Vic-Gurb, 

Barcelona

93 889 3366 www.autoplavic.com

Gamma Range Rover Evoque. Consum combinat (l/100km) 
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‘Converses entre 
sirenes’ obre el cicle 
Manlleu Íntim

Manlleu La Nota Teatre 
obre aquest dissabte el cicle 
Manlleu Íntim, de quatre 
espectacles creats per compa-
nyies manlleuenques a partir 
del llibre que es va publicar 
l’any 1953 amb aquest títol. 
La Nota presentarà Converses 
entre sirenes, sota la direcció 
d’Antoni Font i amb música 
d’Arnau Tordera, una evo-
cació del Manlleu industrial 
que es movia al so de les sire-
nes de les fàbriques. 

Vic acull per primer 
cop un campionat 
de danses urbanes

Vic El pavelló del Castell 
d’en Planes de Vic acull 
aquest diumenge a partir de 
les 10 del matí el Vic Dance 
Contest, un campionat de 
danses urbanes que organit-
za l’acadèmia de ball Backs-
tage. Aquesta serà la primera 
competició de hip-hop que 
es fa a Osona, amb més de 70 
grups d’arreu de Catalunya 
que concursaran en cinc cate-
gories (infantil, júnior, pare-
lles, absoluta i professional). 

És un monòleg construït a partir de quatre relats curts de l’escriptor

‘Consultori Twain’ s’estrena a Seva 
amb Enric Barba i Josep M. Diéguez
Seva

J.V.

Un locutor arriba a un estudi 
de ràdio. És nou i té el repte 
de conduir un consultori 
sentimental, que es fa amb 
públic a l’estudi, però arri-
ba tard al seu primer dia. 
Aquesta és l’arrencada de 
Consultori Twain, un text de 
Josep M. Diéguez que aquest 
dissabte s’estrena a la Sala 
Polivalent de Seva, amb l’ac-
tor Enric Barba com a intèr-
pret principal. Els altres, els 
qui fan el paper de públic de 
l’estudi, seran els mateixos 
espectadors. 

Consultori Twain va partir 
d’una proposta de l’actor per 
treballar un monòleg amb 
Josep M. Diéguez. El drama-
turg de Vic estava llegint els 
contes curts de Mark Twain 
i va pensar en una fórmula 
“molt lliure” per incloure’n 
quatre dins d’un mateix 
espectacle: “Twain era crític 
amb el comportament de la 
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Enric Barba i Josep M. Diéguez a Seva, on han estat assajant l’obra 

societat del seu temps, se’n 
reia, explicava anècdotes...”. 
El relat que fa de fil conduc-
tor de la història, La senyora 
McWilliams i el llampec, n’és 
un exemple, i també El des-
afortunat xicot de l’Aurèlia, 
un exemple de l’humor més 
negre de Twain, que mereix 
tota una escena. El locutor 

radiofònic que protagonitza 
el muntatge parla amb el 
públic –té més ganes de fer 
això que no el programa–, 
escenifica un diàleg amb la 
seva dona, és interpel·lat per 
una veu en off –gairebé com 
un personatge invisible dins 
de l’obra– que el commina a 
fer la feina per a la qual l’han 

contractat... “Oscil·la entre la 
seva pròpia història i les d’al-
tres”, diu Enric Barba, que 
tot i ser ja un veterà de l’es-
cena s’enfronta per primera 
vegada a un monòleg. 

Després de l’estrena a 
Seva, Tarnàs Teatre –nom 
amb què es presenta la 
companyia– vol portar 
Consultori Twain a altres 
pobles d’Osona, i si pot ser, 
més enllà de la comarca. De 

moment, ja s’ha confirmat el 
dia 15 de juny a l’ETC de Vic. 
“És una obra que s’ha pensat 
des de la perspectiva profes-
sional”, diu Diéguez, “i que 
funciona com a espectacle 
de festes majors”. L’esceno-
grafia de Pep Miret, molt 
esquemàtica, ajudarà a fer 
més transportable aquest 
muntatge, que s’ha estat 
assajant a la mateixa sala on 
es presentarà dissabte. 

Consultori Twain. Dissabte, 
8 de juny de 2013, 10 vespre. 
Sala Polivalent de Seva.

“Mark Twain 
era crític amb la 
societat del seu 
temps, se’n reia”
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