
en escena-música

Diumenge 11 de gener a les 18h

VEUS VEUS
presenta

LA BELLA I
 LA BÈSTIA

preu: 5 a taquilla des d’una hora abans (sessió no numerada)

AMB LA FAMÍLIA- Teatre per a públic familiar

CLUB BÀSQUET 
VIC

ADECCO LEB OR
temporada 08/09

C. B. VIC - 1957

50% Retalla aquest anunci, presentant-lo al pavelló el dia del partit obtindràs un 50% de descompte

CLUB BASQUET VIC – VILLA DE LOS BARRIOS
abona’t a l’espectacle del bàsquet info@clubbasquetvic.com

CLUB BÀSQUET CLUB BÀSQUET 

CLUB BASQUET VIC – VILLA
abona’t a l’espectacle del bàsquet 

CLUB BASQUET VIC – 
abona’t a l’espectacle del bàsquet 

CLUB BASQUET VIC – 

CLUB BÀSQUET CLUB BÀSQUET estrenem
nou pavelló

Aquest 2009 estrenem nou pavelló  
vine a gaudir de les noves instal·lacions  
no hi pots faltar! 

Dia 04/01/2009
A les 19.00 hores

Lloc: NOU Pavelló!

Divendres, 2 de gener de 2009

EL CALAIX NOU9EL 51

Una visió des de dins dels Pastorets de Torelló, que han renovat l’equip tècnic

Dimonis, micros i maquillatge
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Llucifer i alguns dels Pecats Capitals, maquillant-se al camerino  abans de la representació dels Pastorets de Torelló, diumenge passat

Torelló

Guillem Rico

Un reguitzell de petaques 
i micros –en total disset– 
esperen entre bambolines 
que algú els canviï les piles 
per tornar a sortir a l’es-
cenari. Falten dues hores 
perquè comenci la tercera 
funció –encara en queden 
dues aquest cap de setma-
na– dels Pastorets de Torelló, 
que enguany compten amb 
innovacions tecnològiques i 
músiques renovades. Les 140 
persones que hi participen 
comencen a arribar al Teatre 
Cirvianum de forma esgla-

onada. Alguns personatges 
tenen més feina a preparar-
se, sobretot pel que fa al 
maquillatge. Així, els dimo-
nis comencen a enganxar-se 
les banyes, a desdibuixar-se 
les seves pròpies faccions 
amb colors vermells, negres i 
blancs, a posar-se perruques 
o a crepar-se els cabells. Els 
del bàndol dels bons, tenen 
menys feina. Només els cal 
una base, galtes vermelloses 
i polvos per no brillar. 

Mentre els actors es pre-
paren, els tramoies i tècnics 
tenen altra feina. Tot ha 
d’estar a punt a les 6. Cada 
element ha d’estar al seu lloc 

perquè no pot fallar res. Les 
màquines de fum estan pre-
parades i els llums mòbils, 
una de les novetats d’aquest 
any, ja estan encesos. La 
música també sona perquè 
les desenes de fúries comen-
cin a escalfar i a repassar 
les coreografies que faran 
davant del públic. 

A mesura que estan carac-
teritzats i vestits, els perso-
natges es posen les fundes 
on els han d’enfundar les 
petaques. Llavors, els camu-
flen el micròfons, uns entre 
els cabells, altres sota els 
mocadors. Així, quan estan 
a punt fan una fila al mig de 

l’escenari per les proves de 
so. El que era un canvi que 
havia de permetre que fins i 
tot els de l’última fila no es 
perdessin cap frase dels Pas-
torets i la música no ofegués 
la lletra de les cançons ja s’ha 
convertit en una rutina. 

Encara queden alguns 
minuts i tothom fa passar els 
nervis com pot; uns fumen, 
uns xerren, uns callen, 
altres desapareixen per uns 
moments, i els més lents 
s’afanyen. Sonen els tres 
timbres. Abraçades, copets 
a l’escena i “molta merda”. 
Tothom és al seu lloc. Música 
i teló amunt.

El patge dels Reis 
torna a EL 9 NOU
Vic El patge del rei Baltasar 
tornarà a visitar aquest dis-
sabte les instal·lacions d’EL 
9 NOU i EL 9 TV, a la plaça 
de la Catedral de Vic, perquè 
els nens i nenes li lliurin les 
seves cartes. La visita tin-
drà lloc de 6 a 8 del vespre, 
seguida per les càmeres d’EL 
9 TV en directe. EL 9 NOU 
publicarà dilluns, dia 5 de 
gener, les fotografies dels 
infants que lliuren la carta al 
patge. 

Manlleu exposa les 
‘Empremtes d’Osona’
Manlleu El Museu Indus-
trial del Ter (MIT) de Man-
lleu exposa fins al dia 11 de 
gener la mostra “Empremtes 
d’Osona”, nascuda a partir 
del premi que impulsa l’asso-
ciació IntroArt. A l’exposició, 
es poden veure les peces que 
van ser seleccionades per al 
concurs, amb l’objectiu de 
preservar la tècnica artesana, 
combinada amb la innovació. 
El premi té el suport del Con-
sell Comarcal i l’OPE.

‘The Pastorcills’,     
al Casal de Gràcia 
Manlleu El Teatre Casal 
de Gràcia de Manlleu acull 
aquest divendres, a partir de 
2/4 d’11 de la nit, la repre-
sentació de The Pastorcills, 
uns Pastorets en clau d’hu-
mor i moltes referències de 
l’actualitat local que impulsa 
el Cafè El Foment de Man-
lleu. Una vintena d’actors 
acostumen a participar en 
aquesta representació, que 
ja va per la cinquena edició i 
atreu un nombrós públic.


