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La Trobada de Teatre 
d’Osona estrena un 
muntatge d’Espriu

Centelles L’estrena de That’s 
not fair, un muntatge teatral 
basat en Tereseta que baixava 
les escales, de Salvador Espriu, 
obrirà aquest divendres una 
nova edició de la Trobada de 
Teatre d’Osona, que té lloc a 
Centelles. Montse Albàs ha 
dirigit aquest muntatge, amb 
actrius de diferents grups 
osonencs, que es podrà veure 
a les 10 del vespre al Casal 
Francesc Macià i es repetirà 
diumenge a les 7 de la tarda. 
La jornada de dissabte es 
dedicarà a un matx d’impro-
visació entre grups osonencs,  
a La Violeta. Cada nit, des-
prés de les sessions, la Cia. 
La Nota Teatre representarà 
el musical Hora de hits, estre-
nat a Torelló, a l’escenari del 
Centre Parroquial. 

La Perla 29 recorda 
Espriu a L’Atlàntida 
aquest diumenge

Vic La companyia La Perla 
29, que dirigeix Oriol Broggi, 
portarà diumenge a Vic el 
seu particular homenatge a 
Salvador Espriu, en el cen-
tenari del seu naixement. 
El muntatge Espriu!, que es 
representa a les 6 de la tarda 
a l’Auditori Joaquim Maideu, 
és interpretat pel mateix 
Oriol Broggi al costat de les 
actrius Clara Segura i Màrcia 
Cisteró i del guitarrista Marc 
Serra. Es planteja en forma 
de recital amb tocs teatrals, 
que inclou proses diverses, 
fragments de Primera histò-
ria d’Esther, poemes i imat-
ges. L’espectacle va néixer 
arran de la presentació d’una 
Associació d’Espectadors de 
La Perla, on els tres actors 
van improvisar un recital.

Univers i un nou 
grup dels germans 
Plana, a la Jazz Cava

Vic Univers, un dels grups 
més interessants de la nova 
generació indie catalana, 
actuarà dissabte a la Jazz 
Cava amb nous temes. Des-
prés de presentar el disc de 
debut La Pedregada (Famèlic, 
2012), el quartet barceloní 
arriba a Vic amb un mini-EP 
de dos temes, amb el títol 
Cavall daurat. El concert 
és a les 11 de la nit, i tindrà 
com a teloners el grup Ultra-
tomba. Diumenge a les 7 
de la tarda, la Cava acull la 
presentació de Monk Electric 
Band, resultat del projecte 
de final de carrera del músic 
tonenc Guillem Plana, que 
ha fusionat el jazz de The-
lonius Monk amb rock i afro. 
L’acompanya, també a la 
guitarra, el seu germà Adrià 
Plana. 

El punk de Gatillazo, 
en concert dissabte    
a la sala El Moscou

Torelló Gatillazo, un dels 
grups de referència del 
punk a la península, actua 
aquest dissabte a la sala El 
Moscou de Torelló. Evaristo 
Páramos, exvocalista de La 
Polla Records, lidera aquest 
projecte, que ja compta amb 
cinc anys de trajectòria i cinc 
referències discogràfiques, 
la darrera de les quals és 
Siglo XXI (Maldito Records, 
2013). El grup alabès tindrà 
com a teloners els Autodes-
trucció, un altre grup punk 
liderat per Càndid Coll.

Wednesday Lips, un 
trio de Lleida al bar 
Atmosfera de Torelló

Torelló Wednesday Lips és 
el nom d’un tercet procedent 
de Mollerussa que integren 
Mònica Guiteras (veu), 
Albert Gilabert (guitarra i 
piano) i Pol Alonso (percus-
sió), que aquest diumenge 
presenten la seva proposta al 
bar Atmosfera de Torelló, en 
un concert que començarà a 
les 6 de la tarda. Wednesday 
Lips s’ha autoeditat fins ara 
dos treballs, Season I i Season 
II, a través de Boira & Fred 
Produccions, la seva pròpia 
productora. 

Bonobos, Blaumut 
i Muchachito, a la 
festa major de Gurb

Gurb Els centellencs Bono-
bos compartiran escenari 
aquest dissabte a Torelló 
amb el folk-pop de Blaumut 
i la rumba accelerada de 
Muchachito Bombo Infierno 
en el concert de la festa 
major, que tindrà lloc a partir 
de les 11 de la nit al pavelló. 
Muchachito (Jairo Pereira) 
ha tornat als concerts amb 
la seva banda després d’un 
parèntesi i prepara temes per 
a un proper disc (el darrer, 
Idas y vueltas, va sortir l’any 
2010). 

Titelles Vergés tanca 
diumenge el festival 
CallTitellesDetenes

Calldetenes L’espectacle En 
Pere sense por, de la Cia. Tite-
lles Vergés, tancarà aquest 
diumenge el Festival de Tite-
lles de Calldetenes. La repre-
sentació serà en dues sessi-
ons, a 2/4 de 5 i a les 6 de la 
tarda, a l’Auditori-Teatre. El 
CallTitellesDetenes ha por-
tat sis espectacles durant els 
mesos d’octubre i novembre 
en aquest escenari, amb les 
millors companyies catalanes 
del gènere. Titelles Vergés és 
la més antiga, fundada l’any 
1910 per Sebastià Vergés. 
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L’escenari del Teatre Eliseu, dilluns al vespre, amb tots els participants en el recital poètic, inclòs Ferran Mascarell

L’associació Pro Ateneu celebra 10 
anys d’activisme cultural a Manlleu
Manlleu

J.V.

Una festa popular amb l’ac-
tuació d’Amusic Skazz Band 
servirà aquest divendres per 
celebrar el desè aniversari 
de l’Associació Cultural Pro 
Ateneu de Manlleu. El con-
cert serà a partir de les 10 del 
vespre a l’antiga Cooperati-
va, a la plaça de Fra Bernadí. 
L’entrada és gratuïta i s’aca-
barà amb la música de Dj Avi, 

alter ego d’Agustí Palomares, 
de la botiga de discos El 
Mallot de la Margot. 

L’entitat es va crear l’any 
2003 per promoure activitats 
culturals, amb l’objectiu final 
de tenir un espai físic on rea-
litzar-les. Tot i que aquesta 
fita no s’ha aconseguit, des 
de la seva creació han dut a 
terme una programació regu-
lar de concerts i altres acti-
vitats (conferències, teatre 
infantil o cinema) utilitzant 

altres espais de la població. 
L’associació Pro Ateneu 
ha portat a Manlleu noms 
com Sisa, Pau Riba, Gossos, 
Albert Pla, Sílvia Pérez-
Cruz, Cris Juanico, Pastora, 
La Troba Kung-Fú, entre els 
catalans, però també Ismael 
Serrano, Mikel Erentxun o 
Elliott Murphy. L’any 2006 
va organitzar el concert de 
pagament més multitudinari 
que s’ha fet a Osona, amb La 
Oreja de Van Gogh. 

Martí i Pol, de tots

Roda de Ter

Jordi Vilarrodà

Dos mestres, un poeta, un 
cantant d’òpera, dos actors, 
una agutzil, un alcalde, una 
diputada, un conseller... 
Martí i Pol hauria pogut 
recrear dilluns –quan feia 10 
anys que va morir– el poema 
Inventari de poble amb un 
llistat de  la gent que omplia 
l’escenari del Teatre Eliseu 
per recitar els seus versos. 

“Cada any ens hem trobat, 
no és un acte institucional ni 
protocol·lari”, deia l’alcalde, 
Jordi Serra. Ferran Masca-
rell, conseller de Cultura de 
la Generalitat, s’hi afegia 
com un recitador més, i havia 
triat el poema número 8 de 
L’àmbit de tots els àmbits, 
“una premonició de les coses 
que vivim”. Que Martí i Pol 
havia arribat a tot arreu ho 
demostrava també la pre-
sència de Carles Vilarrubí, 
vicepresident del Futbol 
Club Barcelona, que esco-
llia el poema Calendari del 
Llibre de les solituds. “Martí 
i Pol havia format part de 

la Fundació del Barça des 
dels seus inicis”, recordava. 
També Mireia Hernández, 
diputada de Cultura de la 
Diputació, donava suport 
institucional a l’acte. I amb 
ells, en peu d’igualtat poè-
tica, els rodencs com Maria 
Masoliver i Ismael Suriñach, 
del Grup Arrels, o l’agutzil 
Àngels Roviró, la regidora 
Petra Martín-Pero, Josep 
Torra, la professora Aràlia 
Codinachs, Roser Anglada... 
i altres osonencs, com l’amic  

escriptor Lluís Solà, el con-
tratenor Jordi Domènech 
o el director teatral Joan 
Roura. Sota una imatge del 
poeta que presidia l’esce-
nari, cadascú va recuperar 
les seves paraules. I darrere 
d’ells, les noves generaci-
ons: que ja pugen amb els 
versos incorporats a la seva 
vida: l’espectacle El poeta del 
poble, representat pels alum-
nes de sisè de les escoles 
Mare de Déu del Sòl del Pont 
i Emili Teixidor.

Ferran Mascarell, que 
abans de l’acte va voler visi-
tar l’espai de la Biblioteca 
Bac de Roda que guarda el 
seu llegat, destacava la capa-
citat de Martí i Pol de reunir 
“senzillesa i profunditat, 
que el converteixen en un 
dels grans poetes del nostre 
país”. I nogensmenys, la 
seva “mirada sobre el país”, 
que avui prendria una nova 
dimensió. Els actes de record 
a Martí i Pol que es fan a 
Roda acabaran diumenge al 
mateix escenari, on s’entre-
garà el 29è premi de poesia 
que porta el seu nom. 

Roda de Ter el va recordar dilluns recitant els seus poemes 

‘LA POMEROLA’

Ara, Verdaguer
Enmig dels actes literaris 
sobre Miquel Martí i Pol, 
s’hi fa un lloc Verdaguer. 
Aquest divendres, a les 7 
de la tarda, la Casa Museu 
Verdaguer de Folgueroles 
acull la presentació d’un 
nou volum de la seva Obra 
Completa, La Pomerola, 
l’edició del qual ha estat a 
càrrec de Ricard Torrents 
i Maria Àngels Verdaguer. 


