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CULTURA 26 NOU9EL

La cantant Nina 
presenta la seva 
biografia a Vic

Vic Amb veu pròpia (Ed. 
62), el llibre que acaba de 
publicar la cantant Nina, es 
presenta aquest divendres 
a la botiga Idees de Vic, en 
un acte que tindrà lloc a les 
7 de la tarda. El llibre és “un 
homenatge a la veu”, segons 
l’ha definit la seva autora, fet 
a través d’un repàs de la seva 
biografia, des de la infantesa 
fins al moment actual. Nina 
també serà entrevistada al 
programa 7 dies d’EL 9 TV i a 
la secció de L’entrevista d’EL 
9 NOU.

El mateix autor ha dirigit el muntatge, que es podrà veure fins al dia 26 de gener

‘Fum’, del pradenc Josep M. 
Miró, s’ha estrenat al TNC
Barcelona

J.V.

Dues parelles es troben 
aïllades en un hotel estran-
ger, d’un país indeterminat, 
perquè a l’exterior hi ha un 
esclat de violència i no els 
deixen sortir. Les relacions 
entre els personatges reclo-
sos canviaran, i ells mateixos 
es transformaran al llarg dels 
dies d’obligat tancament. 
Aquest és l’esquema argu-
mental de Fum, l’obra de 
Josep Maria Miró que fins al 
dia 26 de gener serà a la Sala 
Petita del Teatre Nacional de 
Catalunya (TNC). L’autor de 
Prats de Lluçanès es consoli-
da amb aquesta estrena com 
una de les veus puixants de 
la dramatúrgia catalana. 

Com ja és freqüent en la 
seva trajectòria, el mateix 
Josep M. Miró ha dirigit la 
posada en escena del seu 
text, que interpreten Joan 
Carreras, Carme Elias, Lluís 
Marco i Anna Sahun. L’autor 
defineix Fum com “onze ins-
tantànies” del temps que pas-
sen els seus personatges dins 
de l’hotel. Les informacions 
que rep l’espectador a través 
de les paraules d’aquests 
quatre protagonistes són 
tot allò que podrà saber de 
la veritat. “Caldrà confiar o 
desconfiar en el que diuen”, 
afirma Miró. I potser no 
arribar a saber mai la veritat 
de les seves vides: “Li tocarà 
a l’espectador prendre part i 
participar del joc teatral”. La 
intensitat de les emocions 
situa aquesta obra en la línia 
d’altres dels seus textos, com 
Gangbang o El principi d’Ar-
químedes, la darrera obra que 
va estrenar i li va valer qua-
tre nominacions als premis 
Butaca.
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Josep M. Miró, al mig dels quatre actors que han estrenat l’obra 

El poeta Jordi Larios 
presenta llibre a Vic
Vic Rendez-vous ,el darrer 
llibre del poeta Jordi Lari-
os, es va presentar diven-
dres passat al bar El Gravat 
de Vic. A l’obra, reflexiona 
sobre el pas del temps, 
l’ofici d’escriure, la malal-
tia i la mort, l’alegria o els 
paranys del desig, sovint en 
un diàleg amb altres poetes 
(des de John Keats a Narcís 
Comadira, de Paul Éluard 
a Maria-Mercè Marçal). La 
poesia li serveix com una 
forma de conèixer la vida 
moral de l’home. Jordi Lari-
os (Palafrugell, 1959) és 
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Peyu hi torna, ara al Poliorama

Planeta i-Neptú, el segon espectacle de 
l’actor osonenc Peyu, s’estrena aquesta 
setmana al teatre Poliorama on es podrà 
veure cada dissabte fins al mes de març. 
És la segona temporada d’aquest monòleg 
als escenaris barcelonins. Peyu avança, 
sense deixar l’humor de banda, en la seva 
faceta més actoral. 

‘Pacamambo’ de CorCia, a La Seca

Aquest dissabte s’acaben les representaci-
ons de Pacamambo a La Seca-Espai Bros-
sa, on la companyia osonenca ha estat 
durant les últimes tres setmanes. L’obra 
del dramaturg Wajdi Mouawad, l’autor 
d’Incendis, és un conte per a adults sobre 
la mort, posada en escena per Montse 
Albàs.

poeta i traductor, i dirigeix 
el Centre d’Estudis Catalans 
a la Queen Mary, University 

of London. A la fotografia, 
l’autor enmig d’Antoni Cla-
pés i Víctor Sunyol. 

MÉS OSONENCS ALS ESCENARIS DE BARCELONA

Un llibre de Subi  
i Anna Obiols sobre 
Salvador Espriu

Sant Boi de Lluçanès El 
dibuixant Subi i la narrado-
ra Anna Obiols són autors 
d’El meu primer Espriu, un 
poema per a cada estació (Ed. 
Baula). El llibre, publicat 
amb motiu de l’Any Espriu, 
vol introduir els infants en 
el món del poeta a través 
de quatre textos (extrets de 
Cementiri de Sinera, Llibre 
de Sinera i Les Hores) que 
fan referència a les quatre 
estacions de l’any. La selecció 
de textos ha estat a càrrec 
d’Anna Obiols. 

Mimmisikous Band 
torna al Pasternak, 
aquest diumenge

Vic Els osonencs Mimmi-
sikous Band faran aquest 
diumenge una altra de les 
seves esporàdiques apari-
cions a l’escena, en un con-
cert que tindrà lloc a la sala 
Pasternak de Vic a 2/4 de 12 
de la nit. Creada l’any 2011, 
i amb alguns dels actuals 
components de La Iaia en la 
formació, Mimmisikous és 
una banda d’ska-jazz que ver-
siona clàssics jamaicans dels 
anys 60 amb la voluntat de 
retornar a l’essència de l’ska i 
el reggae.

Primer vídeo oficial 
de la SSM BigHand 
de Santi Serratosa

Roda de Ter El clàssic 
bolero d’Antoni Machín Un 
compromiso, interpretat amb 
l’estil de percussió corporal, 
és el primer vídeo oficial de 
la SSM BigHand, dirigida 
pel rodenc Santi Serratosa, 
que s’ha penjat a Youtube. 
El vídeo es va rodar el 30 de 
novembre passat al Teatre 
Eliseu de Roda de Ter, amb 
la participació de tot el grup 
de percussió corporal i la col-
laboració del cantant i músic 
Guillem Roma.

El ripollès Jordi 
Galán canta amb 
Montserrat Caballé

Ripoll El ripollès Jordi Galán, 
que es va donar a conèixer 
com a cantant a través del 
concurs La Voz de Telecin-
co, actuarà aquest diven-
dres al costat de la soprano 
Montserrat Caballé i de la 
seva filla Montserrat Martí. 
El cantant ripollès partici-
parà en el concert Veus per a 
l’esperança, que tindrà lloc a 
la basílica de Santa Maria del 
Mar i que té com a objectiu 
recaptar fons per a les inves-
tigacions sobre el càncer de 
l’Hospital Clínic.


