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El pianista Jorge 
Nava, en concert         
a Moià, dissabte

Moià El jove pianista cànta-
bre Jorge Nava, considerat 
una de les millors promeses 
del panorama espanyol actu-
al, oferirà aquest dissabte un 
concert a l’Auditori de Sant 
Josep de Moià (9 vespre), en 
el marc del cicle de concerts 
que hi organitza Joventuts 
Musicals. Jorge Nava, format 
entre altres llocs al Conser-
vatori del Liceu, interpretarà 
una antologia de música rus-
sa per a piano, amb peces de 
Rakhmàninov, Mussorgski i 
Prokòfiev.

Contrapunto Vocale, 
al cicle Diumenge 
Coral de l’Orfeó

Vic La coral Contrapnto 
Vocale oferirà aquest diu-
menge a les 7 de la tarda un 
concert a l’auditori dels Tri-
nitaris de Vic, dins del cicle 
Diumenge Coral que orga-
nitza l’Orfeó Vigatà. Contra-
punto Vocale és una forma-
ció nascuda l’any 1997 que 
interpreta peces de música 
clàssica i tradicional, dirigida 
per Josep Miquel Mindan. 
A Vic, oferiran el programa 
De l’església a la plaça, amb 
peces d’autors catalans de 
totes les èpoques. 

Palangana Teatre 
porta ‘Carrington’ a 
Sant Julià, diumenge

Sant Julià de Vilatorta 

Després de l’èxit de l’estrena 
a Vic, la setmana passada, 
el grup Teatre La Palangana 
porta aquest diumenge a 
Sant Julià l’obra Carrington. 
La representació tindrà lloc 
a les 6 de la tarda al Saló 
Catalunya. Carrington, diri-
gida per Joan Roura, planteja 
la hipòtesi d’una tempesta 
solar, després de la qual no 
funcionen les telecomunica-
cions i, per tant, les eines tec-
nològiques que condicionen 
la nostra vida actual. 

Doble sessió de cine 
de l’Índia al Vigatà, 
aquest dissabte

Vic Amb motiu del Dia de la 
República Índia, que s’escau 
el proper dilluns, les Nits 
de Cinema Oriental de Vic 
han programat per dissabte 
una doble sessió de cinema 
d’aquest país. A partir de les 
8 del vespre es projectaran 
les pel·lícules Eega (Mosca), 
un títol de culte a les Nits, 
i Gunday, un western de 
registre més explosiu que els 
nord-americans. L’Associació 
Cultural Índia d’Osona ser-
virà menjar típic al bar del 
cinema. 

‘Hard candy’ torna a l’ETC de Vic

Vic Aquest dissabte torna a l’espai ETC de 
Vic l’obra Hard candy, estrenada en aquest 
mateix escenari el maig de l’any passat. 
L’osonenc Albert Solans dirigeix aquesta 
adaptació teatral de la pel·lícula del mateix 
títol que Brian Nelson va portar al cine-
ma l’any 2005. Jacob Valltramunt i Ester 
Solans interpreten els papers protagonis-
tes, un pederasta i una seva exvíctima que 
el segresta per venjar-se. La representació 
serà a 2/4 de 10 del vespre. 
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Miquel Abras actua 
aquest divendres a la 
Sala Graells de Ripoll

Ripoll La Sala Eudald Graells 
acollirà aquest divendres un 
concert en acústic del can-
tautor Miquel Abras, en un 
concert organitzat per Qui-
mera Records del Ripollès. 
L’actuació està prevista per 
a 2/4 d’11 de la nit i Abras 
hi presentarà el seu darrer 
disc, Per amor a l’art, que 
és el cinquè que publica. El 
cantautor de la Bisbal tindrà 
com a teloners el grup ripo-
llès Local 7. L’entrada tindrà 
un preu de 10 euros.

Major Arcana fa un 
concert ‘animalista’    
a la FNAC Diagonal

Barcelona El grup Major 
Arcana, establert al Lluça-
nès i integrat per Sharon 
Towsenc i Antonio Calero, 
protagonitzarà un concert 
animalista aquest diven-
dres a la FNAC Diagonal de 
Barcelona. Els dos compo-
nents de la formació, de pràc-
tiques veganes, presentaran 
les cançons del seu nou disc, 
R.evolutiOn, on “posem veu a 
l’explotació de les vides dels 
animals”, segons afirmen. 
L’actuació tindrà lloc a les 8 
del vespre.  

Joan Lagunas parla 
sobre l’embassament 
de Sau a l’ACVic

Vic En el marc de l’exposi-
ció “Sense paisatge” que es 
pot veure a l’ACVic, Centre 
d’Arts Contemporànies, 
aquest divendres tindrà lloc 
una conferència de Joan 
Lagunas sobre l’embassa-
ment de Sau. L’exregidor de 
l’Ajuntament està acabant un 
llibre sobre la transformació 
d’aquest antic territori remot 
amb la construcció del pantà 
a mitjan segle XX. Un treball 
de Pau Orduñez que forma 
part de l’exposició connecta 
amb el tema de la xerrada. 

Sant Joan s’afegirà al 
Festival de Música 
Antiga dels Pirineus

Sant Joan de les Abades-

ses El Festival de Música 
Antiga dels Pirineus sumarà 
aquest estiu Sant Joan a les 
poblacions del Ripollès on ja 
han tingut o tenen lloc con-
certs, com Ribes de Freser 
i Ripoll. La iniciativa busca 
la combinació entre música 
medieval, renaixentista i 
barroca amb espais singulars 
del patrimoni arquitectònic, 
des de la Garrotxa fins a la 
Vall d’Aran. El festival s’inte-
grarà, en el cas de Sant Joan, 
amb el Cicle de Representa-
cions del Comte Arnau.

Obra de Neil LaBute a Sant Hipòlit

Sant Hipòlit de Voltregà Una de les obres 
més conegudes del dramaturg nord-ameri-
cà Neil LaBute, La forma de les coses, arriba 
a l’escenari de la mà del Grup de Teatre 
de Sant Hipòlit, que l’estrena aquest dis-
sabte. Escrita en forma de thriller, parla 
“de la subjectivitat de la vida, de l’art i les 
relacions humanes” a través de la creació. 
La representació tindrà lloc a 2/4 de 10 del 
vespre al Teatre Municipal i es repetirà els 
dies 31 de gener i 1 de febrer. 
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Els nou actors de la companyia del Teatre Centre que protagonitzen la comèdia ‘Amb abric o sense’

L’obra dirigida per Josep Colomer tanca la festa dels Tonis

‘Amb abric o sense’, retorn a la 
comèdia del Centre de Manlleu

Vic

J.V.

Amb abric o sense és el títol 
de l’obra amb què el Teatre 
Centre de Manlleu torna 
a la comèdia. Ho fa aquest 
cap de setmana per tancar 
la festa dels Tonis, amb tres 
sessions que tindran lloc a 
l’Espai Rusiñol, que des de 
fa poc més d’un any acull la 
companyia. Josep Colomer 
ha dirigit nou dels actors 
més veterans del Centre en 
aquest muntatge, adaptació 
de Not now darling, comèdia 
dels britànics John Chapman 
and Ray Cooney que es va 
estrenar l’any 1973. 

“El text l’hem canviat una 
mica per adaptar diàlegs, 

situacions que eren d’un con-
text molt anglosaxó i que ara  
s’entendran millor”, explica 
Colomer. Una botiga de ven-
da d’abrics cars és l’escenari 
on desfilen els personatges, 
encapçalats pel propietari i el 
dissenyador, i amb un abric 
de visó que centra l’acció. 
“És una obra molt ràpida, 
que requereix ritme i preci-
sió”, diu el director. Portes 
que s’obren i es tanquen, 
confusions, personatges que 
s’empaiten i elements clàs-
sics del vodevil es barregen 
amb diàlegs enginyosos, que 
fugen de l’humor gruixut 
del gènere: “No és una astra-
canada, no deixa de ser una 
obra amb diàlegs encara que 
tingui estructures vodeviles-

ques”. Després de Bang, bang, 
estàs mort!, la seva última 
producció protagonitzada 
per joves i centrada en la vio-
lència, “teníem ganes de fer 
una cosa més lleugera”. 

L’Espai Rusiñol de Man-
lleu, inaugurat amb els Pas-
torets del Nadal anterior, ha 
complert el primer aniversari 
com a seu de la companyia 
del Centre, mentre no conti-
nuïn les obres del teatre del 
carrer del Pont. El Centre ha 
obert també l’Espai Rusiñol a 
altres entitats culturals man-
lleuenques. 

Amb abric o sense. Diven-
dres 23 i dissabte 24, 2/4 de 
10. Diumenge 25, 6 tarda. 
Espai Rusiñol de Manlleu.


