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El premi de 
teatre Unnim 
s’entrega a 
Calldetenes

Calldetenes

J.V.

Aquest divendres es conei-
xerà quina de les cinc obres 
finalistes s’emporta els 6.000 
euros del Premi Unnim de 
Teatre, en la darrera edi-
ció que es fa amb aquest 
nom. L’Auditori-Teatre de 
Calldetenes acull la gala 
d’entrega del guardó, que 
començarà a les 9 del vespre. 
Les obres finalistes, que 
s’han representat al mateix 
escenari al llarg de les dar-
reres cinc setmanes, són 
Cosmètica de l’enemic, de la 
Cia. Sala Muntaner (amb 
Lluís Soler i Xavier Ripoll); 
Pinocchio, de Roseland Musi-
cal; Carmela, Lili, Amanda, de 
Marlia Produccions; Hotot, 
de Cascai Teatre, i Temps, de 
Teatre de Guerrilla (Quim 
Masferrer). A part del premi 
a la millor producció, també 
se n’entregaran al millor 
actor i la millor actriu. 

La gala també farà un reco-
neixement a la trajectòria 
de l’actriu Mercè Sampietro, 
que hi serà present, i comp-
tarà amb les actuacions del 
cantant Jerôme Lavoix i de 
la companyia Totam Teatre. 
El premi Unnim –hereu del 
premi Caixa Manlleu, que 
era reservat a companyies no 
professionals– tindrà conti-
nuïtat a través de la Funda-
ció Antigues Caixes Catala-
nes i el suport econòmic del 
BBVA. 

Vic

J.V.

Fins a quin punt es pot per-
donar a ell mateix aquell que 
ha participat del nazisme, el 
mal en estat pur? Fins a quin 
punt pot demanar que la 
societat perdoni la seva mal-
dat? Aquestes són algunes 
de les preguntes que es plan-
tegen a Adolf Bar, l’obra del 
dramaturg osonenc Simeó 
Parareda que aquest dissabte 
s’estrenarà a l’Auditori-Tea-
tre de Calldetenes. 

El postnazisme és el con-
text històric en què es mou 
l’obra, amb un personatge 
central, interpretat per l’ac-
tor Àlex Galimany, que ha 
estat implicat directament 
en el règim. “L’argument és 
psicològic, passa dins del seu 
cervell”, explica l’autor. Dues 
veus –una de femenina i una 
de masculina, interpretades 
pel mateix autor i per Laura 
Pau– li mostren les dues 
cares de la seva existència: la 
lletja, amb tot allò desagra-
dable que ha fet, i l’amable, 
si entenem per això tot allò 
que hauria pogut tenir i no 
tindrà. En el rerefons, hi ha 
també una idea amb compo-
nent religiós: la lluita entre 
el bé i el mal, “si hi ha algun 
ens superior que ens l’impo-
sa, el càstig”. 

Tal com ha fet en els llibres 
que té publicats de poesia 
(Edelton i Alaví), Simeó Para-
reda també explora en els 

Claudio Sanna, de 
l’Alguer a Tavèrnoles
Tavèrnoles Claudio Gabriel 
Sanna, referent de la cançó 
algueresa i fundador de 
Càlic, el primer grup que la 
va reivindicar, actua aquest 
dissabte a Tavèrnoles, en un 
concert promogut per l’Ajun-
tament que tindrà lloc a les 
8 del vespre al Centre Cívic. 
La  cançó catalana a Sardenya 
explica com aquesta ha evo-
lucionat al llarg dels segles, 
des del segle XV fins a l’ac-
tualitat.

El Foramuralla obre 
amb els més petits
Vic El festival Foramuralla, 
que viurà el proper dissabte 
a Vic la seva tercera edició, 
té un preludi infantil aquest 
diumenge amb el Furamu-
ralla per Canalla. A partir de 
les 11 del matí, al pati del 
Centre Cívic Can Pau Raba, 
hi haurà música per a infants 
amb 2 Princeses Barbudes i 
Reggae per a xics, una produc-
ció del grup The Penguins. 
L’entrada és a 4 euros, i 
gratuïta per als menors de 2 
anys.

Últim concert del 
cicle Petit Moscou 
Torelló El grup Veïnat, de 
Vilassar de Mar (Maresme), 
serà protagonista de la dar-
rera sessió del cicle de con-
certs de format reduït Petit 
Moscou, de la sala El Moscou 
de Torelló. L’actuació serà 
aquest divendres a les 11 de 
la nit, i servirà també com 
a inauguració de la terrassa 
d’estiu de la sala. El Veïnat es 
mou entre el reggae i l’ska, 
amb lletres de denúncia. 

aspectes formals del teatre, 
un gènere que ha redesco-
bert: “Llenguatges artístics i 
teatrals fora de convencions, 
d’allò que la gent acostuma 
a veure, fins i tot en les pro-
postes que considerem més 
transgressores”. Adolf Bar 
trenca aquestes convencions 
pel que fa a la interpretació 
–“molt naturalista”, arrelada 
en el mètode Stanislavsky–, 
a l’espai, als silencis, a les 
il·luminacions... “Trobo que 
el teatre o la poesia són gène-
res que han quedat una mica 
aturats, així com la música 
o el cinema evolucionen 

‘Adolf Bar’, de Simeó 
Parareda. Auditori-Teatre 
de Calldetenes. Dissabte, 15 
de juny de 2013, 2/4 de 10 
vespre. 

L’autor de Calldetenes estrena l’obra dissabte a l’Auditori-Teatre

Simeó Parareda planteja el perdó i 
el penediment a l’obra ‘Adolf Bar’

constantment”, diu Simeó 
Parareda. 

Després de l’estrena a 
Calldetenes, el públic de 
Vic podrà comprovar aquest 
caràcter transgressor en una 
altra representació, prevista 
al Casino el dia 30 de juny. A 
la propera tardor, és possible 
que l’obra també pugui fer-se 
lloc en sales alternatives de 
Barcelona. 
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Laura Pau, Àlex Galimany i Simeó Parareda, amb l’escenografia de l’obra

A punt pel primer festival ‘on line’ d’Osona
Vic Fins a 14 grups participen aquest dissabte en el primer Fes-
tival OnLine, que organitza l’associació Fressa. La particulari-
tat del festival és que els grups actuaran al Casino de Vic però 
els concerts no seran oberts al públic, sinó que aquest ho segui-
rà a través de la web <www.osonarock.com>, a partir de 3/4 
de 5 de la tarda. “És una nova experiència... els artistes tenen 
molta gent agregada a les xarxes, doncs fem un esdeveniment 
per a ells, entrem a casa seva”, diu Manel Manzano, promotor 
de la iniciativa. Comptarà amb les actuacions de Xevi Comas, 
El Replà, L’Home Trencat, Meritxell Naranjo, Núria Graham, 
Mercè Subirachs, Malanjé, Panxolina, Local 7, Galcats, Nen 
Magem, Juli Piris, Nebraska Bar i Tumbaos. El festival es fa 
gràcies a la col·laboració desinteressada dels artistes. 
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