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Tomeu Penya 
cantarà ‘a la 
carta’ dissabte     
a Campdevànol

Ripoll

R.E.

En el marc del 25è aniversari 
de l’agermanament entre els 
municipis de Campdevànol 
i Valldemossa (Mallorca), 
aquest dissabte a les 10 del 
vespre Tomeu Penya actu·
arà a la Sala Diagonal de 
Campdevànol. El cantautor 
ho farà amb el seu espectacle 
Cançons a la carta.

Es tracta d’una proposta 
en la qual el públic interac·
tua amb l’artista a mode de 
vetllada íntima, tot i que 
també servirà per presentar 
el seu darrer treball, Arruix. 
A la segona part del concert, 
el públic serà qui demanarà 
les cançons del cantautor 
mallorquí que vol escoltar. 
La regidora de Cultura i 
Festes, Marta Bardulet, 
ha destacat que el concert 
retorna “Tomeu Penya a 
Campdevànol, molts anys 
després d’aquella interpre·
tació musical que va seduir 
el públic present a la Sala 
Diagonal, amb la voluntat de 
seguir revivint els nostres 
vincles amb Mallorca”.

Lluït aniversari de la coral manlleuenca, que congrega mig miler 
de persones a l’església de Santa Maria en el concert de celebració

Quinze anys de Serpencanta
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Un moment del concert de dissabte a l’església de Santa Maria entre la Coral Serpencanta i el Cor Saltimbanquis

Manlleu

A.D.

La Coral Serpencanta, nas·
cuda fa 15 anys a Manlleu 
a l’entorn de pares i mares 
vinculats a l’Escola de Músi·
ca, va tenir, dissabte, un lluït 
aniversari: va congregar mig 
miler de persones a l’església 
de Santa Maria amb motiu 
del concert de celebració. 

La coral va tenir la col·
laboració del Cor Saltimban·
quis de l’Escola de Música. 
Durant el concert, presentat 
per Dolors Collell, també 
van interpretar peces el trio 
de guitarres, amb Ramon 
Dordal, David Manzana·
res i Quim Salinas; i hi van 
intervenir Buia Reixach, 
Jordi Domènech, Pep Serdà i 
Dolors Lozano, actual direc·

tora de la coral. A ella, i als 
exdirectors Imma Egizabal, 
Pere Sellarès i Buia Reixach, 
se’ls va fer una distinció. 
El concert, en un emotiu i 
celebrat final amb el públic 
dempeus, va culminar amb 
el Cant de la senyera a càrrec 
dels integrants de la coral, 
acompanyats també d’excan·
taires i del Cor Saltimban·
quis. 

La música de 
Blaumut i les 
bombolles de 
Pep Bou, a Vic

Vic

J.V.

La música de Blaumut i 
les bombolles de Pep Bou 
seran protagonistes dels 
dos espectacles d’aquest cap 
de setmana a L’Atlàntida. 
El quartet musical que s’ha 
fet famós amb el disc El 
turista actuarà dissabte a la 
Sala Joaquim Maideu amb 
la formació habitual (Xavi 
de la Iglesia, Manel Pedrós, 
Vassili Lambrinov i Oriol 
Aymat), després d’haver 
assajat una experiència amb 
l’Orquestra Simfònica Julià 
Carbonell de Lleida. El con·
cert de Vic serà a 2/4 de 9 
del vespre. 

Diumenge a les 6 de la tar·
da, la Sala Ramon Montanyà 
de L’Atlàntida s’omplirà de 
les bombolles de Pep Bou 
amb el seu últim espectacle, 
Bombollavà. Després de 
més de 30 anys als escena·
ris jugant amb la màgia del 
sabó, Pep Bou porta al límit 
les possibilitats dinàmiques 
de la seva tècnica, com un 
funambulista. 

El llibre es presenta aquest dissabte a la Biblioteca Bac de Roda

El rodenc Joan Sala recull la 
seva poesia a ‘Mots embastats’
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Joan Sala,  a la redacció d’EL 9 NOU, amb un exemplar de ‘Mots embastats’

Roda de Ter

J.V.

Als seus 88 anys, el rodenc 
Joan Sala no perd ni l’humor 
ni les ganes d’escriure que 
l’han acompanyat, sobretot, 
durant els darrers anys. En fa 
més de 20 que va començar 
a escriure els seus primers 
poemes i ara ha decidit que 
era el moment de treure’ls 
a la llum en un llibre, Mots 
embastats, que ha publicat La 
Busca Edicions i que aquest 
dissabte es presenta a Roda 
de Ter. 

Joan Sala recorda molt bé 
que va ser l’any 1991 quan va 
enviar el seu primer poema 
a un concurs literari, el de 
Montesquiu. Des de llavors, 
s’ha presentat a més de 40 
certàmens de poesia, però 
també de narrativa, des de 
l’Alguer fins a Mèxic. La 
paraula poeta li sembla “una 
cosa molt gran” i es defineix 
com a autor d’una poesia 
“senzilla, on s’entén tot”, 
i que neix d’una notable 
inspiració. Amb la facilitat 
d’improvisació que tenen 
els corrandistes de la cançó 

popular, li surten a ell els 
versos que plasma per escrit 
“fins i tot a la nit, quan et 
despertes i tens una idea, 
per no oblidar·te’n”. Ho fa 
a màquina, sempre, amb un 
soroll de les tecles: “És com 
una música que necessito per 
escriure, després ho passo 
a l’ordinador”. L’amor, la 

família, el poble o la pàtria 
són temes que tracten els 60 
poemes recollits en el llibre, 
alguns dels quals han rebut 
premis en diversos Jocs Flo·
rals. L’acte de presentació 
tindrà lloc a 2/4 de 7 de la 
tarda, a la Biblioteca Bac de 
Roda, a càrrec del filòleg i 
editor Víctor Pallàs. 

‘Harket’, la 
nova obra del 
Premi BBVA   
de Teatre

Vic

J.V.

Harket [protocolo] és el 
muntatge que es representa 
aquest divendres a L’Atlànti·
da de Vic en el marc del Pre·
mi BBVA de Teatre. La terce·
ra de les obres semifinalistes 
al certamen és un espectacle 
que combina des del teatre 
fins a la dansa, passant per 
la música i el videomapping 
(utilitzar objectes irregulars 
com a pantalla de projecció), 
creat per la companyia valen·
ciana PanicMap. L’argument 
gira entorn del personatge 
de Cristina Harket, una jove 
voluntària en un projecte 
que investiga les possibilitats 
de sobreviure en un búnquer 
amb l’únic ajut d’un sistema 
d’intel·ligència artificial, al 
qual ella ha d’alimentar amb 
rutines físiques i mentals a 
canvi que ell li doni suport 
vital. 

Cristina Fernández inter·
preta aquest text de Juan 
Pablo Mendiola, que es 
podrà veure a l’Auditori·Tea·
tre a partir de 2/4 de 9 del 
vespre. 

Brams estrena 
el seu nou  
disc dissabte  
a Santa Eulàlia

Sta. Eulàlia de Riuprimer

J.V.

Anem tancant les portes a la 
por, el nou disc dels Brams 
que tot just va sortir la vigília 
de Sant Jordi, arriba aquest 
dissabte a Santa Eulàlia en 
un concert que tindrà lloc 
a les 12 de la nit al pavelló. 
L’actuació forma part dels 
actes de commemoració del 
Pacte de Sant Sebastià. 

Anem tancant les portes a 
la por, títol manllevat d’un 
vers de La pell de brau d’Es·
priu –un poema del qual obre 
el disc–, és un conjunt de 12 
temes en els quals es mostra 
la cara més combativa de 
Brams: cançons com Ordre 
d’allunyament, Història 
d’Espanya o No dependre, al 
costat del to més festiu d’Ai-
guòlics anònims o El futbol 
és així. El segon disc després 
del retorn de la banda “no ha 
estat fàcil”, segons Francesc 
Ribera, Titot. “Al tornar has 
de convèncer la gent no des 
de zero sinó de més avall”. 
Les noves generacions, però, 
s’han enganxat al grup. 


