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El festival Invictro 
arriba a la 10a edició

Una de les obres.

Pau Vallvé actuarà dissabte a l’Institut del Teatre.

VIC | M. Oliva.- Un dels festivals 
més destacats dins l’Off Mercat 
de Música Viva és el festival Invic-
tro, que aquest any celebra la seva 
desena edició. Al llarg d’aquests 
anys, el festival ha estat una plata-
forma de promoció de grups i for-
macions musicals representativa 
dels nous valors de l’escena musi-
cal de casa nostra. Hi han passat 
més de 200 formacions i grups, 
moltes dels quals han tingut pos-
teriorment, una gran representació 
dins l’escena musical. Enguany 
l’Invictro, segueix apostant per 
una programació fresca, nova i 

arriscada on presenta 12 concerts 
que combinen estils musicals di-
versos com el pop, l’electrònica, 
el funk, el rock, l’indie pop i el pop 
psicodèlic entre d’altres. Dins la 
programació els assistents podran 
veure artistes més consolidats al 
costat d’altres d’emergents amb 
la intenció de continuar oferint una 
mostra del potencial artístic i cre-
atiu dels músics de casa nostra. 
Artistes com Mar Abella, El Gos 
Binari o Dotore passaran pel festi-
val els dies 16 i 17 a l’Orfeó Vigatà 
dins el marc del Mercat de Música 
Viva de Vic. 

L’obra Social La Caixa porta el 
cicle Diversons un any més a Vic
VIC | M. Oliva.- Diversons és una 
convocatòria de la Obra Social 
“La Caixa” oberta a intèrprets 
de músiques de tot el món que 
realitzen música d’arrel o d’ins-
piració tradicional. Els grups se-
leccionats tenen la possibilitat 
de participar, de forma retribuï-
da, als concerts Diversons que 
l’Obra Social “La Caixa” orga-
nitza per l’estat espanyol. D’altra 
banda, aquesta iniciativa ofereix 

als músics la possibilitat d’assis-
tir en fires i trobades amb pro-
fessionals i assessorament ad-
ministratiu i artístic. Per aquest 
motiu, aquest cap de setmana 
fan parada a Vic i el públic d’Oso-
na que s’apropi a l’escenari de la 
Plaça de la Catedral podrà veure 
les actuacions de Rosario Sola-
no, Beth Nahrin, Travesia i Moya 
Kalongo a la plaça de la Catedral 
a partir de les vuit de la tarda.

Nyandú opta a la final.

‘Conèixer els bolets’, nou llibre 
del taradellenc Jaume Sañé
TARADELL | X. Santigosa.- 
”Conèixer els bolets” és el títol 
del nou llibre de Jaume Sañé. 
Nascut a Taradell l’any 1961, 
Sañé sempre ha mostrat la 
seva passió per la natura i ho 
ha demostrat, per exemple, en 
els programes de TV3 “El Medi 
Ambient” o “Bèsties”. Després 
de diversos llibres, en aquest 
hi trobem una definició i expli-
cació perfecta de cada bolet 

Passeig per la Vall 
de Sau
VILANOVA DE SAU | M. Oli-
va.- El proper diumenge dia 
18 de setembre es celebra 
a Vilanova de Sau la 9a Ca-
minada Popular de la Vall de 
Sau. Una activitat emmarca-
da dins els actes que l’ajun-
tament de Vilanova conjunta-
ment amb Aquaterra Club i la 
col·laboració de la Diputació 
de Barcelona fan per tal de 
promocionar els paisatges de 
natura que envolten la Vall de 
Sau.

La gent gran de 
Calldetenes, actors i 
actrius

CALLDETENES | M. Oliva.- 
Aquest divendres, els usua-
ris del Centre de Serveis per 
la gent gran de Calldetenes 
faran una obra de teatre. La 
companyia, l’amistat i l’amor 
són alguns dels temes que 
tractaran amb format de 
petites històries personals. 
Els organitzadors han po-
sen un exemple d’una cançó 
d’Els Pets per definir part de 
l’obra: més petons i menys 
pastilles.

La creació amb pell, 
al MAP
VIC | M. Oliva.- El Museu de l’Art 
de la Pell de Vic i Nquart han 
obert avui la segona edició de 
l’exposició del curs Art de pell, 
una mostra dels avenços dels 
alumnes que vol difondre la cre-
ació artística de la pell a la ciutat 
de Vic. El MAP acull aquesta ex-
posició dins les seves sales ex-
positives sota el mestratge de la 
professora Sandra Quilez.

acompanyada de la fotografia 
corresponent per conèixer des 
dels comestibles fins als mor-
tals, amb una tria dels bolets 
més curiosos, els més tòxics, 
els més apreciats a la cuina i els 
més bonics. Amb aquest nou 
llibre, el de Taradell continua la 
sèrie “Éssers vius”, que ja va 
començar amb els dos primers 
llibres “Conèixer els ocells” i 
“Conèixer els mamífers”. 

Art i natura a Sant 
Bartomeu del Grau

SANT BARTOMEU DEL GRAU | M. 
Oliva.- La Sala d’actes de la Cai-
xa de Manlleu de Sant Bartomeu 
del Grau ha inaugurat aquest mig-
dia una exposició sobre el treball 
en residència de Pablo Sanz a 
l’ACVIC. L’exposició romandrà 
oberta de dimecres a dissabte de 
6 a 8.30 de la tarda i es troba dins 
el context del programa ACVIC-
SBG, que posa en relació l’art, 
la natura i el context rural. Pablo 
Sanz, sota el nom “Empremtes 
sonores”, proposa l’exploració 
d’un context rural específic com 
és Sant Bartomeu a través de l’oï-
da. Durant un mes, ha dut a terme 
un apropament directe a l’entorn 
sonor de SBG a través d’enregis-
traments de camp a la zona. 

Quatre finalistes del concurs 
Sona9 es jugaran avui la final 
VIC | M. Oliva.- El Mercat de 
Música Viva de Vic acull avui 
dijous una part de la semifi-
nal en directe del concurs del 
Sona 9. Les actuacions es fa-
ran a l’Orfeó Vigatà aprofitant 
la seva remodelació i hi actu-
aran The Missing Leech, Bre-
men i Nyandú. Els osonencs 
de la Torre d’Oristà Nyandú, 
seran un dels més esperats al 
concurs. Un trio de pop-folk 
en clau acústica que afronta 
cada concert com si fos tot 
i un ritual tribal. Els concerts 
començaran a les 8.30 del 
vespre i els Nyandú serà l’úl-
tim de tocar.

El Festival Hoteler 
porta grups emergents 
al bar Insitu

VIC | A. Traveria.- De dijous a 
dissabte, el bar Insitu de Vic es 
convertirà en l’escenari d’un 
bon nombre grups emergents 
amb la tercera edició del Fes-
tival Hoteler. Paral·lelament a 
la programació del Mercat de 
Música Viva de Vic, el festival 
portarà a Vic els ritmes alter-
natius d’una trentena de grups, 
alguns dels quals faran un dels 
seus primers concerts. Formen 
el cartell bandes com Aliment, 
Ocellot, Der Ventilator o els 
osonencs Furguson, Mates 
Mates i Ohios.

Diumenge no pararà 
la música a l’Orfeó

VIC | A. Traveria.- Aquest 
diumenge, l’escenari jove de 
l’Orfeó acollirà quatre con-
certs de grups joves d’oso-
na que estan escollits entre 
els participants al VicSona 
2011. Des de 2 quarts de 5 
de la tarda, pujaran a aquest 
escenari les formacions Full 
Eggs Rythm, Canvi de Plans, 
Artús Roca i Galcats. Aquests 
quatre seran els concerts que 
tancaranel Mercat de Música 
Viva d’enguany.

Pa Negre opta a representar Espanya als Oscar
OSONA | A. Traveria.- La pel-
lícula Pa Negre, l’adaptació a la 
gran pantalla de la novel·la de 
l’escriptor Emili Teixidor de Roda 
de Ter, és una de les preseleccio-
nades per l’Academia Espanyola 
del Cinema per representar Es-
panya als Oscar. Juntament amb 
“La piel que habito”, de Pedro Al-
modóvar, i “La voz dormida”, de 
Benito Zambrano, el film d’Agustí 
Villaronga competirà per trepitjar 
la catifa vermella de Hollywood 
després de nombrosos reconei-
xements. Des d’aquest divendres 
i fins el dia 26 s’obre el període 
per saber si finalment la pel·lícula 

amb una clara vinculació a la 
comarca aterra als Estats Units. 
Pa Negre ja va ser protagonista 
als Premis Goya, dels quals va 

Els osonencs Francesc Colomer i Marina Comas, protagonistes de Pa Negre.

emportar-se nou premis de les 
catorze estatuetes a les quals 
optava, dos d’ells per als joves 
osonencs Francesc Colomer i 
Marina Comas, com a actor i ac-
triu revelació.
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