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Ple de Muchachito a Bac 
Art i ara, els Strombers 

Roda de Ter

Muchachito Bombo Infierno va ser l’artífex, 
dissabte passat, del primer ple de públic al 
renovat Bac Art de Roda. La sala va vibrar 
amb la rumba entremesclada de rock i funky 

de l’artista de Santa Coloma de Gramenet. 
Aquest cap de setmana, la programació del 
Bac Art continua amb Strombers, que hi 
actuaran dissabte a les 12 de la nit. El grup 
del Bages ha incorporat recentment el músic 
osonenc Ricard Puigdomènech, que ja ha par-
ticipat en l’enregistrament del proper disc del 
grup, que sortirà el proper mes de desembre i 
serà el quart del grup després de Fiesta ilegal 
vol 1, Ke ruli! i Blú.
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Ada Vilaró porta 
les ‘Itineràncies’ 
a l’entorn de 
Prats de Lluçanès

Prats de Lluçanès

Anna Gorchs

“Que la gent pugui mirar el 
seu entorn amb uns altres 
ulls i pugui fer una mena de 
recorregut de percepcions 
per diferents espais”. Aquest 
és, segons Ada Vilaró, l’ob-
jectiu d’Itineràncies, el pri-
mer festival d’art públic que 
dirigeix ella mateixa i que es 
portarà a terme aquest cap 
de setmana a Prats.

La proposta, que serà “una 
estrena total i absoluta”, 
inclourà diferents discipli-
nes, com la dansa, la música, 
la performance o la videocre-
ació. Itineràncies recorrerà 
diferents espais, alguns dels 
quals no massa “convencio-
nals” per acollir espectacles, 
com poden ser les granges de 
l’Erra, Cal Vilardell o la Bai-
xada de l’Hospital. “Es tracta 
d’espais que no són escènics 
però que s’hi poden portar 
a terme activitats per com-
partir”, explica Vilaró, que 
destaca que Itineràncies ha 
estat creat “in situ”. I és que 
durant dos caps de setmana 
tots els artistes i creadors 
que prenen part d’Itinerànci-
es –una dotzena de persones 
del Lluçanès i de fora– van 
ser a Prats per triar els espais 
i per concebre les diferents 
creacions. Dissabte el recor-
regut començarà a 2/4 de 5 
de la tarda de la plaça Major, 
i diumenge a les 11 del matí. 
En els dos casos el recorregut 
estarà guiat. El projecte està 
organitzat per la companyia 
de teatre i dansa Ada Vilaró i 
l’associació Itineràncies, amb 
el suport de l’Ajuntament i la 
Diputació de Barcelona. Ada 
Vilaró és de Prats de Lluça-
nès. Llicenciada en Interpre-
tació per l’Institut de Teatre, 
ara realitza el doctorat en 
Arts Escèniques.

Pep López, amb 
‘El racó dels 
avorrits’, al 
Cirvianum
Torelló L’osonenc Pep López 
porta aquest diumenge a les 
6 de la tarda un altre dels 
seus espectacles per a públic 
familiar al Teatre Cirvianum, 
en el marc de la programació 
de tardor del grup Xarxa de 
teatre infantil. Es tracta d’El 
racó dels avorrits, un mun-
tatge que López va estrenar 
a finals del 2005 i amb en la 
qual va més enllà en l’ús dels 
mitjans audiovisuals. La gran 
novetat és la incorporació 
de músics virtuals que s’afe-
geixen a la banda i utilitzen 
mitjans informàtics i audio-
visuals en tres pantalles de 
vídeo. A més a més, hi inclou 
la música en directe, els 
dibuixos animats, la imatge 
real, el cinema, una exposició 
itinerant del fotògraf vigatà 
Toni Mirabent, el món del 
clown, el videoclip i la dansa 
contemporània.

Els espectacles de la 
campanya “Anem 
al teatre” inscriuen 
19.000 alumnes
Vic Prop de 19.000 estudi-
ants osonencs d’Educació 
Infantil, Primària i Secun-
dària (4.000 dels quals són 
de Vic) podran veure aquest 
curs espectacles d’arts escè-
niques gràcies a la campanya 
“Anem al teatre”. L’onzena 
edició ha començat amb el 
suport de l’Obra Social de 
Caixa Terrassa, que s’afegeix 
a la Diputació de Barcelona i 
els ajuntaments per fomen-
tar “la sensibilització cul-
tural dels infants i joves”, 
segons Maite Serrat, tècnica 
d’Educació de la Diputació. 
Entre les propostes que 
s’ofereixen als estudiants 
osonencs, destaquen Paga-
nini, de la Cia. Yllana i el 
violinista Ara Malikian, o 
Sons de circ, amb l’Orquestra 
Simfònica del Vallès i diver-
sos artistes de circ. 
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El grup de la Guixa estrena 
la comèdia ‘Diner negre’

Vic

L’Agrupació Teatral Sentfores estrena aquest 
diumenge l’obra Diner negre, coincidint amb 
els actes de la festa major. Diner negre és una 
comèdia d’embolics escrita per Ray Cooney, 

que té com a protagonista Carles Garcia (Joan 
Salarich), un jove empleat de banca que es 
troba amb quatre milions d’euros a la cartera. 
Tot és una confusió, però posarà el protago-
nista en el punt de mira de la policia i d’una 
màfia russa, en una espiral de confusions i 
humor. Ernest Pla ha dirigit els vuit actors 
del grup que interpreten l’obra (a la foto, tot 
l’equip). La representació és a les 6 de la tar-
da, al Centre Cívic de la Guixa.

Vic acull sessions 
de la Setmana de 
Cinema Espiritual

Vic Des d’aquest dimarts i 
fins divendres, un total de 
1.600 joves dels últims cur-
sos de Primària i Secundària 
hauran assistit a Vic a les 
sessions de la Setmana de 
Cinema Espiritual. Aquesta 
iniciativa, que es porta a ter-
me també a Manresa i Igua-
lada sota el lema “Una altra 
mirada”, proposa una lectura 
transcendent de determina-
des pel·lícules (en aquest cas, 
Cometas en el cielo, Disparan-
do a perros, Spiderman III, 
Cròniques de Narnia i Juno). 

La Capella dels 
Dolors de Vic canta 
la Missa de Difunts

Vic La Capella Gregoriana 
de Vic interpretarà aquest 
dissabte cants de la Missa de 
Difunts, durant la missa que 
s’oferirà en memòria dels 
difunts de la Congregació 
dels Dolors. L’ofici litúrgic 
tindrà lloc a les 7 de la tarda, 
a l’església dels Dolors de 
Vic. La Capella Gregoriana 
dels Dolors ha complert 
enguany el cinquè aniversa-
ri de la seva creació, i cada 
dilluns canta a les vespres 
dels Dolors, a 2/4 de 8 del 
vespre. 

Les sessions tenen lloc aquest divendres i dissabte a Vic i Folgueroles

El Col·loqui Verdaguer reuneix a 
Osona els experts en la seva obra

Vic / Folgueroles
EL 9 NOU

EL 9 NOU

El paper que van tenir els 
grans escriptors del segle 
XIX (Jacint Verdaguer, 
Narcís Oller, Joan Guimerà 
i altres) en la consolidació 
d’un sistema lingüístic i lite-
rari català és analitzat en la 
setena edició del Col·loqui 
Internacional Verdaguer, que 

aquest dijous va començar a 
Barcelona i ara es trasllada 
a Osona. Aquest divendres a 
Vic i dissabte a Folgueroles, 
els experts en literatura del 
segle XIX i en Verdaguer 
presentaran ponències i 
comunicacions sobre el paper 
dels autors, els agents de 
producció i legitimació (des 
de la premsa a les editorials, 
els premis o les universitats) 

i les formes de difusió (tra-
duccions, teatre, música...). 
També tindran lloc taules 
rodones sobre els espectacles 
teatrals i la literatura del 
segle XIX popularitzada al 
segle XX. Les sessions aca-
baran a Folgueroles, dissabte 
al migdia, amb el concert 
Descoberta de Verdaguer, a 
càrrec de Roger Usart, Marta 
Casadesús i Marta Roma. 


