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‘Equilibristes’, última 
obra finalista al premi 
BBVA, a Calldetenes

Calldetenes L’Auditori-
Teatre de Calldetenes acull 
aquest divendres (2/4 de 9 
vespre) la darrera represen-
tació de les obres finalistes 
al Premi BBVA de Teatre. Es 
tracta d’Equilibristes, una 
producció de la Cia. Farrés 
Brothers creada per Pep Far-
rés i Jordi Palet, que combina 
música en directe i manipu-
lació d’objectes, en un retorn 
al teatre més artesanal. La 
gala final, amb el veredicte i 
entrega de premis, serà el 2 
de juny a L’Atlàntida. 

Country d’origen 
italià amb Fabio 
Canu, a Vic

Vic Veu italiana i música 
nord-americana. Fabio Canu, 
cantautor italià de country, 
aterra aquest divendres al 
City Arms de Vic. Conegut 
ja pel disc Miles, miles away 
(2009), on barreja el country 
amb el rock i el blues, es va 
fer més conegut a Espanya 
arran de la seva participació 
al programa de televisió 
La Voz, l’any passat. Paral-
lelament, va gravar el disc 
Free Soul (Picap), amb el qual 
actuarà a Vic. L’actuació és a 
les 11 de la nit. 

Carla Serrat i The 
Saurs, divendres a 
la sala El Moscou

Torelló Carla, el projecte 
musical de la vigatana Carla 
Serrat, es presenta aquest 
divendres a la sala El Moscou 
de Torelló, en un concert 
organitzat conjuntament 
amb el col·lectiu L’Eclèctic. 
La seva actuació, a les 11 de 
la nit, precedirà la del grup 
barceloní The Saurs, una bar-
reja de punk i rock enèrgic. 
Les dues actuacions formen 
part de l’oferta de la sala 
torellonenca de concerts en 
petit format on the floor les 
nits de divendres. 

Recital poètic a Vic 
amb Marc Romera, 
premi Carles Riba

Vic Marc Romera, guanya-
dor del darrer premi Carles 
Riba de poesia amb La nosa, 
serà un dels protagonistes 
del recital poètic que aquest 
divendres tindrà lloc al bar 
de L’Atlàntida de Vic. Com-
partirà el recital amb Ester 
Andorrà, autora del poemari 
Afamats. Els dos escriptors 
són, a més, dos dels tres 
editors que han impulsat 
LaBreu, una de les petites 
editorials més dinàmiques 
del panorama literari català. 
L’acte serà a les 7 de la tarda.

L’interpreta el Cor de Noies de l’Orfeó, dirigit per Buia Reixach

Jordi Domènech estrena 
‘Els planetes’ a Torelló
Torelló

J.V.

A Jordi Domènech li van 
encarregar la lluna. O gaire-
bé. El Cor de Noies de l’Or-
feó Català, dirigit per Buia 
Reixach, va proposar al com-
positor i cantant de Manlleu 
que fes una obra nova, pensa-
da per a aquesta formació de 
veus blanques i femenines. 
En l’encàrrec també hi anava 
el tema: la nit. I d’aquí ha 
sorgit la peça Els planetes, 
part destacada de tot un 
espectacle, La lluna parla: 
cants de la nit, que s’estrena-
rà aquest diumenge al Teatre 
Cirvianum de Torelló. El 
concert serà a càrrec del Cor 
de Noies, reforçat amb la veu 
solista del contratenor Oriol 
Rosés, que, a més, és el seu 
professor de cant. El pianista  
torellonenc Josep Surinyac 
completa la participació oso-
nenca en aquesta estrena. 

Jordi Domènech ha tre-
ballat a partir de textos de 
poetes: un clàssic, la Carta 
a la Lluna de Josep Carner, 
i tres contemporanis: qua-
tre poemes de Pilar Cabot, 
tres de Pep Rosanes i un de 
Miquel Desclot, tots ells 
escrits expressament per a 
l’ocasió. “Cada poema està 
dedicat a un planeta”, diu 
Domènech. L’estrena d’Els 
planetes serà la segona part 
del concert. A la primera, 

JO
R

D
I 

PU
IG

Jordi Domènech, en una imatge d’arxiu, a la seu d’EL 9 NOU

es cantaran per primera 
vegada els arranjaments 
fets per Jordi Domènech de 
lieder que també parlen de 
la lluna o de la nit. Peces 
de Brahms, Schubert, Schu-
mann i Mendelssohn que es 
van escriure originàriament 
per a veu i piano, de les quals 
Domènech ha fet una adapta-
ció per a cor femení i contra-
tenor solista. 

El concert de Torelló es 
repetirà el proper dia 1 de 

Obeses presenta 
al Cirvianum les 
cançons de ‘Zel’

Torelló El darrer disc d’Obe-
ses, Zel, ha guanyat enters a 
mesura que les actuacions en 
directe de la banda osonenca 
l’han donat a conèixer. Amb 
un any llarg de rodatge als 
escenaris, arriba aquest dis-
sabte al Teatre Cirvianum, 
en un concert que començarà 
a les 9 del vespre. El quartet 
format per Arnau Tordera, 
Maiol Montané, Arnau Bur-
dó i Jaume Coll posarà en 
escena els 12 temes del tre-
ball, una autèntica exhibició 
lírica i musical que transita 
per gèneres diversos i els 
porta al seu particular uni-
vers creatiu: des de l’aire de 
sardana de La ben plantada al 
hard-rock de Botifarra amb 
seques, passant per la reinter-
pretació de l’havanera a La 
sal i el mar.

El nord-americà 
Will Stratton,       
a la Jazz Cava

Vic Precedit per cinc àlbums 
d’estudi que beuen de la tra-
dició folk, el nord-americà 
Will Stratton arriba aquest 
diumenge a la Jazz Cava, on 
actuarà a partir de les 7 de la 
tarda. Amb 26 anys, aquest 
compositor, guitarrista i 
cantant està considerat un 
dels valors emergents d’una 
escena que beu de les influ-
ències de Nick Drake i Sufjan 
Stevens. El seu darrer disc, 
que presentarà a Vic, és Gray  
Lodge wisdom, va ser gravat 
l’any 2012 mentre el cantant 
es trobava en tractament 
d’un càncer. 

juny al Palau de la Música, 
seu del Cor de Noies. Per 
Domènech, una estrena al 
Palau és un fet especialment 
significatiu, “perquè allà vaig 
néixer musicalment, com a 
pianista del Cor de Cambra, 
a partir d’aquí va començar 
una nova vida”. 

La lluna parla: cants de la 
nit. Teatre Cirvianum de 
Torelló. Diumenge, 25 de 
maig, 6 tarda.

Liliana Torres presenta a 
Vic el film ‘Family Tour’

Vic

EL 9 NOU

Liliana Torres, nascuda a Vic 
i vinculada a Sant Bartomeu 
del Grau, estrena aquest 
divendres al Multicines 
Sucre de Vic (8 vespre) el 
seu primer llargmetratge, 
Family Tour. Amb una llarga 
trajectòria en el món del 
documental i el curt, Tor-
res fa un pas endavant amb 
aquest film que ella mateixa 
defineix com a dramedy, 
barreja de comèdia i drama, i 
que parteix d’elements auto-
biogràfics. Family Tour és la 
història d’una noia que torna  
a casa seva després de passar 
un any fora, per passar les 
vacances. En aquest temps, 
la seva mare la porta a fer un 
recorregut pels paisatges de 
la infantesa, on s’enfrontarà 
al propi passat, i també a la 

Teatre en italià, a l’Espai Rusiñol
Manlleu La relació entre el grup teatral Ronzinante de 
Merate (Itàlia) i el Teatre Centre de Manlleu es va traduir 
dissabte a l’escenari de l’Espai Rusiñol. Sota el títol d’Atto-
ri di strada (Actors de carrer), l’actor italià Massimo Bona-
nomi, Mino (a la fotografia), hi va posar en escena textos 
del teatre de carrer de l’edat mitjana, anteriors a la com-
media dell’arte. Aquests textos van ser representats en el 
dialecte italià de la Brianza, a la regió de la Llombardia, i 
també en l’anomenat grammelot, el codi lingüístic que uti-
litzaven molts actors medievals per fer-se entendre davant 
de públics de diferents llengües, a partir d’onomatopeies 
i paraules inventades. L’intercanvi del Centre amb el grup 
Ronzinante continuarà a la tardor. 

Liliana Torres

tolerància cap a la família. 
L’actriu Núria Gago inter-

preta la protagonista, envol-
tada per una família i uns 
amics que són els de la direc-
tora en la vida real. La banda 
sonora inclou temes de Joana 
Serrat i La Iaia. 


