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Comença el 22è 
festival de titelles  
de Calldetenes

Calldetenes El popular con-
te Els músics de Bremen dels 
germans Grimm, en versió 
de la Cia. Xip Xap, obrirà 
aquest diumenge la 22a edi-
ció del Festival de Titelles de 
Calldetenes. Durant sis sessi-
ons, fins al 30 de novembre, 
passaran per Calldetenes els 
principals noms del gènere a 
Catalunya, des del Centre de 
Titelles de Lleida a Titelles 
Vergés o El Cau de l’Unicorn. 
Destaca enguany la Com-
pañía de Marionetas Herta 
Frankel, que ha recuperat les 
titelles que aquesta artista 
d’origen austríac va popula-
ritzar a la televisió espanyo-
la, als anys 60 i 70. Totes les 
representacions tindran lloc 
a l’Auditori-Teatre, a 2/4 de 6 
de la tarda. 

Carles Cases 
porta Lluís Llach 
al Cirvianum

Torelló El pianista i com-
positor Carles Cases i l’Or-
questra de Cambra Terrassa 
48, sota la direcció de Quim 
Térmens, porten aquest dis-
sabte a Torelló el repertori 
més conegut de Lluís Llach. 
Carles Cases, que va treballar 
al costat del cantautor per 
orquestrar aquests temes, 
els ha revisat novament, 
per adaptar-los a l’orquestra 
i el sextet de músics que 
ell mateix encapçala. En el 
repertori hi ha cançons que 
ja són clàssics com Que tin-
guem sort, Laura, Amor par-
ticular, Viatge a Ítaca o País 
Petit. El concert començarà 
a les 9 del vespre, al Teatre 
Cirvianum. 

Doble concert 
amb Glaucs i Nou 
Dits, al Casino

Vic El Casino de Vic rep 
dissabte (10 vespre) Glaucs 
i Nou Dits, dues formacions 
amb l’aval de la veterania i 
la força dels nous projectes. 
Glaucs, deu anys després 
del seu concert de comiat, 
tornen amb un nou disc 
d’estudi, Hem conegut la nit 
(Música Global). La forma-
ció que lidera Jofre Bardagí 
i que integren Alexandre 
Rexach, José Luis Vadillo i 
Àngel Valentí recuperarà 
també temes del seu anterior 
repertori. Darrere de l’altre 
grup de la nit, Nou Dits, hi 
ha l’exbaixista de Sopa de 
Cabra i compositor Francesc 
Cuco Lisicic, que després 
d’una llarga trajectòria treu a 
la llum les seves pròpies can-
çons, al disc ... Somhumans? 
(Quimera Records). L’acom-
panya, entre altres, Jaume 
Soler Peck a la guitarra. 

Grans èxits dels 
musicals, amb    
La Nota Teatre 

Calldetenes Els grans èxits 
del teatre musical americà 
són la base d’Hora de hits, 
l’espectacle que la com-
panyia osonenca La Nota 
Teatre, dirigida per Antoni 
Font, portarà aquest diven-
dres a l’Auditori-Teatre de 
Calldetenes (2/4 de 9 ves-
pre), en una programació 
conjunta amb L’Atlàntida. 
L’obra es planteja com un 
cabaret itinerant on transcor-
re l’espectacle que, tal com 
el títol anuncia, té una hora 
exacta de durada. El temps 
just per repassar una selecció 
de músiques que transporta-
ran els espectadors a musi-
cals de teatre i de cinema 
com El màgic d’Oz, Cats, Els 
Miserables, Cabaret, Moulin 
Rouge, Rent o Billy Elliot.

El ‘Monòleg del 
perdó’ d’Enric 
Casasses, a Vic 

Vic El Monòleg del perdó, un 
text del poeta Enric Casasses 
concebut per al teatre, torna 
a escena deu anys després 
d’haver-se estrenat a Girona. 
I ho fa a l’ETC de Vic, aquest 
dissabte, sota la direcció 
d’Abel Vernet i convertit en 
una obra de dos actors, Blan-
ca Garcia Lladó i Joan Sirera. 
Es tracta d’un text que tracta 
sobre el perdó, que interpel-
la el públic i fa teatre dins 
del teatre, i que encara resta 
inèdit. El seu autor el va 
cedir a la companyia amb la 
condició que no fos publicat, 
sinó que es tornés a aixecar 
a l’escenari. La representa-
ció comença a 2/4 de 10 del 
vespre. 

La Carta Esfèrica 
presenta el disc 
amb Manu Guix

Ripoll El grup ripollès La 
Carta Esfèrica presentarà 
aquest divendres a partir de 
2/4 d’11 de la nit el seu pri-
mer disc, L’últim tresor. I no 
ho faran sols, ja que estaran 
acompanyats pel popular 
cantautor Manu Guix, que 
interpretarà cançons pròpies, 
i també comptaran amb la 
col·laboració d’altres músics 
de renom. Per tal que la gent 
pugui ballar o tenir llibertat 
de moviment, es desmun-
taran totes les butaques 
del Teatre Comtal, ja que 
actualment funciona també 
com a cinema. Fa només uns 
dies que La Carta Esfèrica 
va presentar precisament 
el seu disc, que té un total 
d’11 cançons compostes per 
ells mateixos. També han 
estrenat fa poc el seu primer 
videoclip del tema, Punt de 
partida.

Les Vesprades de Tardor porten clàssica, jazz i flamenc a La Violeta

Nits de concert a Centelles
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El primer concert de les Vesprades, aquest dijous, amb Roser Pérez al piano

Vic

J.V.

Un concert de joves intèr-
prets, procedents de les esco-
les de música de Centelles i 
Vic, va obrir aquest dijous la 
tercera edició de les Vespra-
des de Tardor de Centelles, 
que fins diumenge han pro-
gramat quatre concerts a la 
sala de La Violeta. La música 
clàssica s’alterna amb el jazz 
i el flamenc en aquesta edi-
ció, que per primera vegada 
també porta de fora una 
jove promesa, la violinista 
veneçolana Julimar Victoria 
González. 

Jordi Sala, director artístic 
de les Vesprades, creu que les 
Vesprades “han de progres-
sar, cada any sumem”. Donar 
oportunitats als joves per 

pujar a l’escenari continua 
essent, però, l’objectiu prin-
cipal. Així, en la primera part 
del concert d’aquest dijous 
van actuar Roser Pérez, Car-
la Elisabeth Mejías i Ariel 
Amor, de l’Escola de Música 
de Centelles –que actual-
ment compta amb uns 200 
alumnes–, i Pau Vendrell, de 
l’Escola de Música de Vic. En 
la segona, va actuar la violi-
nista vilatortina Núria Güell, 
acompanyada al piano per 
Pep Serdà.

Les Vesprades continuen 
divendres amb el jazz de 
Cabaret Sauvignon, formació 
osonenca que integren Marc 
del Pino (acordió), Coloma 
Bertran (violí), Joan Ramon 
Puntí (guitarra) i Joan Dru-
guet (contrabaix), amb la veu 
d’Alba Manyoses i amb l’ac-

tor Jacob Valltramunt com a 
mestre de cerimònies. Dis-
sabte, arriba el flamenc de la 
mà del guitarrista Eduardo 
Cortés i un grup de cinc can-
taores i bailaores. Aquests 
dos concerts tenen lloc a les 
10 del vespre. Les Vesprades 
de Tardor s’acaben diumen-
ge a les 6 de la tarda amb el 
concert de Julimar Victoria 
González, acompanyada per 
Daniel Blanch al piano. La 
violinista s’ha format a Vene-
çuela amb el mètode pedagò-
gic conegut com El Sistema, 
que ha fet emergir diverses 
generacions de joves músics. 
Entre el repertori del con-
cert, hi figuren tres peces 
del compositor català Joan 
Manen, “una figura oblidada 
que cal recuperar”, diu Jordi 
Sala.

‘Apagats’ obre el festival de Manlleu

Manlleu L’estrena del curtmetratge Apagats, 
amb guió i direcció d’Èric Antonell, guanya-
dor de la categoria osonenca l’any passat (a la 
fotografia, una escena del rodatge), va obrir 
aquest dimecres la dotzena edició del Festi-
val de Curtmetratges de Manlleu. Més d’un 
centenar de persones van assistir a la primera 
sessió que va tenir lloc a l’Espai Rusiñol, on 

després del curtmetratge inaugural es van 
projectar sis treballs més de la secció osonen-
ca que el públic va votar. Després d’una pausa 
es va obrir la sessió oficial de ficció. El fes-
tival de Manlleu continua aquest divendres 
i dissabte amb més projeccions i la cloenda 
serà diumenge a les 6 de la tarda, quan ja 
s’hauran pogut veure una trentena de curts 
de la secció competitiva. 


