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C. Manuel Serra i Moret, 14 (barri del Remei) Tel. 93 883 36 27 VIC
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TÈCNICS EN SEGURETAT I FOC, SLTÈCNICS EN SEGURETAT I FOC, SL
SISTEMES DE SEGURETAT

Pol. Ind. Sot dels Pradals

C. Sot dels Pradals, 14

08500 VIC

Tel. 93 889 20 05

Fax 93 886 13 76

www.tecnicseguretat.com

Ara! per a "grupets"
de menys de 35 ...

arròsabord!
Et portem l'arròs a casa o, si vols, véns tu a recollir-lo

www.gra.cat TELÈFON: 93 851 55 75
Casacuberta, 30
Manlleu - Osona

Fem els colors de cotxe al moment

Comercial de Pintures i Annexos Gurb, SL
Distribuïdors de pintura industrial i d’automoció

Nova adreça: c. Colon, 10 - GURB

25anys

25 anys 
d’experiència
al vostre servei

Tel. i fax: 93 889 27 89 - www.pinturesgurb.com

Dilluns, 15 de juliol de 2013
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CORCIA ESTRENA ‘EL MEU BARRI’ AL MUSEU DEL TER

Teatre de proximitat
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Marta Parramon i Jordi Arqués, els únics actors del muntatge

Salvador Giralt fa la 
darrera presentació de 
‘L’entrepà’ a l’Esquirol

L’Esquirol L’escriptor Sal-
vador Giralt presentarà 
dimarts la seva novel·la L’en-
trepà a la Font de l’Escudella 
de l’Esquirol. Serà el darrer 
acte de presentació del lli-
bre, que va sortir a la llum 
l’abril passat, i consistirà en 
un acte itinerant amb inter-
vencions poètiques al Padró, 
el Molí d’en Bertrana, el 
camp de tir al plat i la matei-
xa Font de l’Escudella, on 
acabarà el recorregut a 1/4 
de 9 del vespre. 

Concert d’Obeses i 
circ de carrer, al cicle 
Artot de Sant Hipòlit

Sant Hipòlit de Voltregà 

Zel, el nou disc d’Obeses, 
es presentarà dijous a Sant 
Hipòlit dins del cicle cultural 
d’estiu Artot. L’actuació tin-
drà lloc a partir de les 10 del 
vespre sota el pont del tor-
rent de Mitjavila. Dimecres, 
a l’amfiteatre del Pilar, els 
acròbates de Silosenomecu-
elgo oferiran un espectacle 
de carrer, que en cas de pluja 
es traslladarà al pavelló. 

‘El meu barri’, CorCia 
Teatre. Museu del Ter de 
Manlleu. Divendres, 12 
de juliol de 2013.

Manlleu

Jordi Vilarrodà

Es fa teatre sobre el passat 
recent, sobre la geografia 

propera, sobre nosaltres 
mateixos. Teatre proper 
en tots els sentits, també 
el físic, en el petit escenari 
habilitat al Museu del Ter 
on CorCia ha descobert un 
espai propi. Comença a ser 
un hàbit cultural estiuenc, el 
de passar una nit agradable 
a Manlleu veient la que ja és 
tercera proposta de la compa-

nyia. El meu barri, estrenat 
divendres, és una continuïtat 
cronològica en la crònica 
manlleuenca que està escri-
vint el grup, després d’Àni-
mes de batan. Del moment 
àlgid de la industrialització 
i la filatura a l’arribada de 
la immigració andalusa, als 
anys 60. El Manlleu del barri 
de l’Erm, on creix Joan Rou-

ra, director del muntatge 
i també actor, en un paper 
secundari. Marta Parramon 
i Jordi Arqués dibuixen els 
dos personatges principals, 
la Fuensanta i en Josep, 
andalusa i manlleuenc que 
es coneixen al cine Edison 
i acaben casant-se. Un dels 
molts matrimonis mixtos que 
han fet aquest país tal com 
és. Emmarcada entre 1965 i 
1982, la proposta de CorCia 
avança amb el referent de 
les imatges captades pel 
fotògraf manlleuenc Rafael 
Rueda –present a l’estre-
na– preservades al Museu 
del Ter. La parella de Josep 
i Fuensanta no és idíl·lica: 
hi afloren les tensions –en 
un moment surt la paraula 
xarnego, com no podia ser 
d’altra manera– però sura 
per damunt de tot la norma-
litat. La gent com ells pretén 
viure, es forja unes il·lusions 
i les adapta progressivament 
a la realitat. Com en tot, les 
il·lusions mai es compleixen 
al cent per cent, però entre 
el primer televisor i el Mun-
dial de futbol, passant per 
la mort de Franco, tot un 
país de Fuensantas i Joseps 
tira endavant. No hi ha res 
tan universal com allò local: 
des del barri de l’Erm a tot 
Catalunya. 

    PUBLICITAT Professionals


