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Escena
Concert del 
Padre Jony     
pel Sàhara,       
a Centelles
Centelles El Padre Jony, el 
capellà heavy, actuarà aquest 
divendres a Centelles en el 
concert solidari Tots amb 
el Sàhara, destinat a recap-
tar fons per als refugiats 
d’aquesta nacionalitat. El 
concert, en format acústic, 
començarà a les 10 de la nit, 
al Casal Francesc Macià, i 
també hi actuaran la vete-
rana formació osonenca de 
heavy Otros Tr3s i el grup 
Ruta Kibor, format per David 
Viñolas, Ivan Vergés, Sami 
Vergés i Iu Boixaderas. L’en-
trada és gratuïta, i als assis-
tents se’ls demana només 
que aportin un paquet de 
farina (apta per a celíacs) o 
una ampolla de gel de bany, 
matèries de primera neces-
sitat que es faran arribar als 
campaments de refugiats. El 
Padre Jony –el català Joan 
Enric Reverté– revesteix amb 
estètica i música de rock dur 
els missatges de solidaritat i 
pau de les seves cançons.  

Shuarma actua 
a Manlleu, en un 
concert adaptat 
per als sords
Manlleu Shuarma, exlíder 
del grup Elefantes, actuarà 
aquest divendres a Manlleu, 
en un concert adaptat per a 
persones sordes que orga-
nitza l’Associació Cultural 
Pro Ateneu, en col·laboració 
amb l’Agrupació de Sords 
de Vic i Comarca. L’actuació 
tindrà lloc a 2/4 d’11 de la 
nit, al Casal Cívic, i serà la 
segona que es fa a Catalunya 
d’aquestes característiques 
(les lletres de les cançons 
són traduïdes a la llengua 
catalana de signes). Des de la 
dissolució d’Elefantes, ara fa 
tres anys, Shuarma ha editat 
en solitari Universo (2007) 
i Más Universo, reedició 
ampliada de l’anterior. 

Mujeres i Surfin’ 
Sirles, a la Cava
Vic El so garage domina en el 
segon concert el Cicle X, que 
té lloc aquest divendres a les 
11 de la nit a la Jazz Cava de 

Marc Miralta, al dotzè Cicle de Jazz de Manlleu
El bateria Marc Miralta va actuar dissabte en el dotzè Cicle de Jazz de Manlleu. Amb Martí 
Serra (saxo tenor), Masa Kamaguchi (contrabaix) i Jaume Llombart (guitarra), va oferir un 
concert al Centre Cívic (a la foto). Diumenge, el cicle va acabar amb un concert pedagògic.

Vic. Hi actuaran Mujeres, 
grup revelació de rock esbo-
jarrat i sense complexos, i 
Surfin’ Sirles, que han estat 
presents en l’off del MMVV 
o del Festus de Torelló.

Tres dies de concerts, 
a l’Eclèctic de Torelló 
Torelló El col·lectiu L’Eclèc-
tic ha programat tres dies 
de festival al seu local de 
Torelló, al passatge Miquel 
Bassas. Aquest divendres hi 
actuen Curnstile i Bullit a 

partir de 2/4 de 10. Dissabte 
les actuacions començaran 
a les 6 de la tarda amb FP, 
Uber i Repeter, i diumenge 
a la mateixa hora comptaran 
amb els alemanys Don Vito i 
No Nebraska. G.R.

‘Hip-hop’ català, 
a La Torratxa 
Vic El Centre Cívic La 
Torratxa ha programat per 
aquest dissabte un concert 
de hip-hop en català, amb 
els grups Rapsodes, de Llíria 

(País Valencià) i In*Digna de 
Collbató. El concert comen-
çarà amb un sopar, a les 9 del 
vespre, i les actuacions seran 
a partir de 2/4 d’11 de la nit.

Marc Puigdomènech 
en grup, al Casino
Vic Marc Puigdomènech 
presentarà aquest dissabte al 
Casino de Vic les cançons del 
seu últim disc, Despullat, en 
un concert on estarà acompa-
nyat de Ferran Cerdà, Jordi 
Molina i Dani Molera.
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El Cirvianum tanca 
el trimestre amb ‘La 
mort d’un viatjant’

Torelló El Teatre Cirvianum 
tanca el trimestre aquest 
diumenge a les 6 de la tarda 
amb La mort d’un viatjant, 
una de les obres més cone-
gudes del dramaturg Arthur 
Miller. Mario Gas dirigeix el 
muntatge de la primera peça 
teatral que va qüestionar el 
somni americà, a través de la 
figura de Willy Loman, un 
venedor ambulant que amb 
60 anys se sent fracassat en 
la feina, com a pare i com 
a persona. En ell, l’autor 
exemplifica la capacitat dels 
humans d’autoenganyar-se i 
com els vicis d’una generació 
passen a la següent. El repar-
timent compta amb actors 
com Jordi Boixaderas i Rosa 
Renom. 

‘El profe’, dissabte    
a Calldetenes
Calldetenes El profe, amb 
l’actor Pep Simon com a 
protagonista, arriba aquest 
dissabte a Calldetenes. L’Au-
ditori-Teatre serà l’escenari, 
a les 10 de la nit, de la repre-
sentació d’aquest monòleg 
del belga Jean-Pierre Dopag-
ne, traduït per Josep M. 
Diéguez, que aborda amb 
cruesa els problemes del 
món educatiu. 

Àlex Casanovas,      
en l’obra ‘Míting’,    
a Castellterçol

Castllterçol Els actors Àlex 
Casanovas i Santi Ibáñez 
protagonitzen l’espectacle 
Míting, que es presentarà 
aquest diumenge a les 7 de la 
tarda al Centre Espai Escènic 
de Castellterçol. Míting es 
planteja com la presentació 
del programa ideològic d’un 
nou partit polític, del qual 
Àlex Casanovas ha de ser el 
president i Santi Ibáñez, el 
secretari general. Els polítics 
utilitzen tècniques teatrals 
per captivar el públic que 
acabarà també votant i deci-
dint els punts del programa, 
a part dels possibles eslò-
gans. Al final, Santi Ibáñez 
pateix un atac d’angoixa, 
que determinarà el final de 
l’obra.

Narcís Perich i la seva 
caravana, a Ripoll
Ripoll El grup de música 
pop-folk Narcís Perich i la 
Caravana de la Bona Sort! 
actuarà aquest dissabte a 
Ripoll, en el marc de la Fira 
de les 40 Hores. L’actuació 
serà al passeig Ragull a les 5 
de la tarda. El concert forma 
part de la gira que fan per 
presentar el seu tercer disc, 
que porta el mateix nom que 
el grup. 


