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El curt osonenc 
‘L’increïble ull 
masculí’, en una 
mostra a Roma
Vic El curtmetratge L’increï-
ble ull masculí, escrit i dirigit 
pel voltreganès Josep M. 
Jolis, es projecta en la sego-
na edició de la Rassegna di 
Cinema Catalano, que té lloc 
a Roma fins aquest diumen-
ge. El curt, en to de comèdia 
i rodat en català, gira entorn 
de “la poca capacitat per 
dissimular dels homes quan 
miren una noia”, segons el 
seu autor. Els seus protago-
nistes són Alfonso Ferraro i 
Yara Puebla, i ja va guanyar 
el premi Llanterna Digital 
2014, al millor curt en llen-
gua catalana. La mostra en 
què participa el curt té la 
intenció de presentar el cine-
ma que es fa a Catalunya, i 
s’organitza des de la distri-
buïdora Atrium i Isola di 
Cinema. 

Entreguen el premi de cartes a Sant Joan

Dos dies amb amor

St. Joan de les Abadesses

EL 9 NOU

El Certamen de Cartes 
d’Amor, que convoca el Cafè 
de l’Abadia de Sant Joan, 
creix en la seva segona edició 
i es converteix en dos dies 
d’activitats culturals al vol-
tant de l’amor i l’escriptura 
a mà, que culminaran amb 
l’entrega dels premis. 

Les activitats comença-
ran divendres a les 10 del 
vespre, al claustre del Palau 
de l’Abadia, amb el mun-
tatge teatral Cartes d’amor, 
d’Albert Ramsdell Gurney, a 
càrrec del Grup de Teatre de 
Sant Hipòlit, que el va estre-
nar el passat mes de maig. 
Dissabte a les 5 de la tarda, 
al mateix lloc, es presenta-
rà el llibre Cartes d’amor 

encadenades, de la vigatana 
Dolors Puig-Alsina. El llibre 
es va publicar el passat mes 
d’abril, finançat amb micro-
mecenatge, i té el seu origen 
en la participació de l’autora 
al certamen, l’any passat. Tot 
seguit, la grafòloga Francina 
Alsina explicarà les bases de 
com avaluar el caràcter a tra-
vés de l’escriptura. 

L’entrega dels premis tin-
drà lloc a partir de 2/4 d’11 
de la nit, precedida d’una 
lectura dramatitzada de les 
millors cartes presentades a 
càrrec del grup SAT Teatre 
Centre de Sant Joan, en el 
recinte de l’antiga capella de 
Sant Miquel de la Inferme-
ria. En aquesta edició es van 
presentar al certamen 95 car-
tes, que es disputen els tres 
premis. 

Tint Taradell els uneix dissabte en un recital

Cabot i Saint-Exupéry

Taradell

EL 9 NOU

Els versos de Pilar Cabot 
pugen a escena aquest dis-
sabte, en un nou muntatge 
del grup Tint Taradell Teatre 
que es representarà dissabte a 
les 10 del vespre a Can Costa i 
Font. Visc en els meus versos... 
és el títol d’aquesta creació, 
amb direcció de David Sala i 
textos recitats per ell mateix 
i per Miquel Vilardell.

Visc en els meus versos 
combina els textos de Pilar 
Cabot amb els de l’escriptor 
francès Antoine de Saint-
Exupéry, l’autor d’El petit 
príncep. Les reflexions del 
protagonista d’aquest relat 
–el nen que viu en un plane-
ta propi– sobre el poder, la 
vanitat o el món dels adults 

es complementen amb els 
versos de Pilar Cabot. “Tam-
bé parteixen i acaben en els 
topants d’un món molt parti-
cular”, expliquen els creadors 
del muntatge. Mirades i 
universos semblants “en què 
hi podem trobar sensualitat, 
placidesa i lirisme” però 
també “ironia i subtil crítica 
a comportaments negatius 
dels éssers humans”. 

Visc en els meus versos es 
representarà a les 10 del ves-
pre, i s’emmarca en el cicle 
Poetes També, que periòdi-
cament dedica Tint Taradell 
Teatre als escriptors de 
poesia. El grup taradellenc 
ja havia fet un recital amb 
textos de Pilar Cabot fa dos 
anys, dins del Sopart. El seu 
últim llibre publicat és La 
remor d’un mot antic silenci.

‘El meu barri’, de nou al Museu del Ter 

Fuensanta i 
Josep tornen

Manlleu

J.V.

La Fuensanta i en Josep tor-
nen al Museu del Ter. Els dos 
personatges protagonistes 
del muntatge teatral El meu 
barri, que retraten el Man-
lleu canviant dels anys 70, 
s’instal·len a partir d’aquest 
divendres i fins al dia 9 
d’agost al mateix escenari 
on l’any passat els van veure 
més de 700 espectadors, per 
a una segona i última tempo-
rada. 

L’obra ha variat poc respec-
te a la versió que es va estre-
nar, “excepte un petit monò-
leg que hi he afegit”, explica 

Joan Roura, director de Cor-
Cia Teatre. L’argument gira 
entorn de dos personatges, 
en Josep (Jordi Arqués), fill 
de Manlleu, i la Fuensan-
ta (Marta Parramon), que 
arriba d’Alcaudete. En poc 
més d’una hora, el públic els 
veu en el seu pis del barri 
de l’Erm –que al principi 
comparteixen amb el germà 
d’ella, Paco (Joan Roura)– i 
segueix el seu progrés, que és 
el de la societat  de l’època. 
“És un homenatge a l’aporta-
ció de la gent que ha constru-
ït Manlleu”, explicava Joan 
Roura, fill del barri de l’Erm, 
el dia que es va presentar 
l’obra. La inspiració la van 

trobar en el fons fotogràfic 
de Rafael Rueda, que es con-
serva al mateix museu.  

L’any passat van ser molts 
els espectadors que no la 
van poder veure, i per això 
aquest any s’ha decidit tor-
nar-la a representar. “Podíem 
haver-la continuat, l’any pas-
sat, però era complicat”, diu 

Roura. Aquest és el tercer 
espectacle que CorCia Teatre 
munta dins del Museu del 
Ter (els primers van ser Torn 
de nit i Ànimes de batan). Es 
podrà veure tots els diven-
dres i dissabtes a 2/4 de 10 
del vespre, en un espai que 
té una cabuda per a 60 espec-
tadors. 
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Marta Parramon i Jordi Arqués, en una escena d’‘El meu barri’

El Museu 
celebra els 
deu anys

Manlleu

J.V.

Aquest divendres, dues 
hores abans de la repre-
sentació d’El meu barri, 
tindrà lloc un senzill acte 
commemoratiu del desè 
aniversari de la inaugu-
ració del Museu del Ter 
(vegeu EL 9 NOU, 20 de 
juny). L’acte comptarà amb 
la presència, entre altres, 
de l’alcalde de Manlleu, 
Pere Prat, i l’historiador 
Joaquim Albareda, un 
dels impulsors del Museu, 
que farà un parlament. El 
Museu del Ter ha rebut 
246.682 visitants des de la 
seva obertura i s’ha con-
solidat com el principal 
equipament cultural de 
Manlleu. 

Sant Hipòlit comença l’Artot
Sant Hipòlit de Voltregà Un concert 
dels conjunts instrumentals de l’Es-
cola de Música de Sant Hipòlit, en un 
escenari situat sota el pont del torrent 
de Mitjavila (a la fotografia), va obrir 
dimecres l’Artot, la programació cul-
tural i festiva d’estiu de Sant Hipòlit. 
El cicle arriba a la vuitena edició, amb 
proposta musicals, poètiques i teatrals. 
Aquest dijous estava previst el concert 
de Iagolaiaia i Els Detectius Salvatges, 
presentant el seu disc Notícies de Gurb, 
i aquest dissabte, el Grup de Teatre 
de Sant Hipòlit representarà L’avar de 
Molière al Teatre Municipal. Entre les 
actuacions previstes hi ha la de l’actriu 
Mercè Sampietro, el dia 23 de juliol, 
amb un recital poètic sobre Joan Vinyo-
li acompanyada per Eduard Iniesta.
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Recital poètic del 
Tricentenari, a Sant 
Pere de Casserres

Les Masies de Voltregà El 
monestir de Sant Pere de 
Casserres acull aquest dis-
sabte, a 2/4 de 8 del vespre, la 
vintena edició de l’encontre 
literari Tres Veus, Tres Estils, 
que va néixer a Barcelona 
i des de fa uns anys es va 
traslladar a l’actual escena-
ri. Enguany, els actors Lali 
Barenys i Jaume Sangrà reci-
taran textos poètics catalans 
dels últims 300 anys, amb 
introduccions històriques a 
càrrec de Toni Baig i l’acom-
panyament musical de l’Or-
feó Vigatà. 


