
Grups osonencs a 
les festes del Tura
Vic/Olot Els grups osonencs 
All in One i Turnstile actu-
aran aquest cap de setmana 
en el marc de les festes 
del Tura, gràcies a l’acord 
establert entre els Serveis 
de Joves de Vic i Olot. Les 
dues formacions han estat 
seleccionades entre les que 
van participar al concurs Vic 
Sona d’enguany. All in One 
actuarà divendres i Turnstile 
dissabte, a la plaça Campden-
màs.

Arnau Pallarols a 
L’Eclèctic, divendres
Torelló El jove músic tore-
llonenc Arnau Pallarols pre-
senta una proposta on ell és 
l’únic artista i ell sol canta, 
toca la guitarra i la melòdica, 
tot i que, excepcionalment, 
es fa acompanyar per altres 
músics. Aquest serà el cas 
d’aquest divendres, ja que 
David Rubio l’escortarà a la 
bateria amb motiu del con-
cert que farà al Club Eclèctic 
de Torelló a partir de les 10 
de la nit.

Grups torellonencs, 
en concert al Roviret
Torelló Aquest dissabte 
El Roviret, el desaprofitat 
local de festes dels afores de 
Torelló, acollirà un concert 
protagonitzat per joves tore-
llonencs. Els primers a actuar 
seran The Rollers, nou grup 
de rock’n’roll que presentarà 
temes propis i versionarà 
algun clàssic dels cinquanta. 
Seguidament serà el torn de 
Terciopelo, formació de pop 
que va telonejar els Love of 
Lesbian al Pasternak. 

• A les 11.45h Recepció Institucional d’Entitats al Centre 
Cívic La Confiança.

• A les 12.00h a la Sala Auditori, presentació del 
Monogràfic de Damià Casanova i acte institucional 
per commemorar la Diada Nacional de Catalunya.
La coral dels Amics de la Processó interpretaran l’obra 
‘La nostra Senyera’, composta per Damià Casanova, i el 
‘Cant dels Segadors’.

• A les 18.00h Cantada d’havaneres i música 
mediterrània, amb el grup Terral, a la plaça del Roser. A 
la mitja part hi haurà rom cremat.

• De 10.00h a 14.00h i de 17.00 a 19.00h, jornada de 
portes obertes a Comforsa II (Antiga Farga Casanova).

Organitza: Ajuntament de Campdevànol amb la col·laboració 
de Comforsa i l’Hospital Comarcal de Campdevànol.

DIssabtE, 11 DE sEtEMbRE,
Diada Nacional de Catalunya
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‘Voces’ veu la llum en castellà i ara sortirà la versió catalana

Cinc osonencs en una antologia 
de la narrativa catalana actual
Vic

J.V.

Cinc escriptors osonencs 
figuren en l’antologia Voces, 
que presenta un panorama 
de la nova narrativa catalana 
en traducció al castellà, i que 
acaba de sortir publicada per 
la prestigiosa editorial Ana-
grama en la seva col·lecció 
“Narrativas Hispánicas”. L’es-
criptora Lolita Bosch signa 
aquesta antologia, que està 
a punt de ser publicada tam-
bé en català per l’editorial 
Empúries. 

Voces ha seleccionat textos 
de 41 autors, entre els quals 
hi ha els osonencs Gerard 
Guix, Jordi Lara, Ramon Erra 
i Jordi Puntí, a més de Najat 
el Hachmi, que actualment 
no resideix a la comarca però 
que hi va iniciar la seva car-
rera literària. Lolita Bosch ha 
fet una tria “personalíssima i 
subjectiva”, guiant-se pel seu 
gust personal i fixant-se un 
límit d’edat en els 45 anys, és 
a dir, la seva pròpia genera-
ció. A més dels osonencs, en 
la seva tria hi figuren altres 
valors plenament consoli-
dats, com Albert Sánchez 
Piñol, Sebastià Alzamora, 
Francesc Serés, Toni Sala, 
Jordi Llavina o Llúcia Ramis. 
En paraules de Lolita Bosch, 
són els exponents d’“una 
literatura enlluernadora i 
moderníssima que segueix 
mantenint-se majoritària-
ment oculta”. 

Ramon Erra, Gerard Guix, Jordi Lara i Jordi Puntí figuren en l’antologia 

Els textos antologats, en 
alguns casos ja han estat 
publicats (Najat el Hachmi) 
i en altres són inèdits, com 
Gerard Guix, que ha recu-
perat un conte curt escrit 
feia temps. La traducció dels 
textos al castellà ha comptat 
amb el suport de l’Institut 
Ramon Llull.

‘U, due, três’, 
amb Jordi Arqués 
i Gerard Guix, a 
la fira de Tàrrega

Vic/Tàrrega

J.V.

L’obra teatral U, due, três, 
interpretada per l’actor viga-
tà Jordi Arqués amb l’italià 
Stefano Panzeri i el portu-
guès Rui Pedro Cardoso, es 
presenta aquest divendres 
a FiraTàrrega amb l’objec-
tiu de promocionar-se en el 
mercat català. Els tres actors 
d’U, due, três van crear la 
companyia Jogijo per portar 
a l’escena aquest muntatge, 
fruit d’un treball de creació 
col·lectiva al qual va acabar 
de donar forma un altre viga-
tà, el dramaturg Gerard Guix.

L’espectacle es va estre-
nar el desembre del 2009, a 
l’Institut del Teatre de Vic. 
Des de llavors, ha tingut una 
exitosa trajectòria, amb tres 
estades a Itàlia, quinze dies 
al Teatre Meridional de Lis-
boa, i altres representacions 
a Madrid, València i l’Alguer. 
U, due, três és parlada en 
català, italià i portuguès, 
però segons Gerard Guix 
“això no ha estat problema 
perquè s’entengués”. 

Aquest dissabte es presentarà un monogràfic i una exposició

Campdevànol recupera la figura 
de Damià Casanova ‘de la Farga’

Campdevànol

Ruth Espuny

Damià Casanova, conegut 
popularment com en Damià 
de la Farga, era fill del fun-
dador de l’actual empresa 
Comforsa, membre del grup 
de persones que va recuperar 
la Dansa de Campdevànol, 
director de l’orfeó que hi 
va haver al poble, fundador 
de la fundació de l’Hospital 
Comarcal i alcalde en dues 
ocasions de l’Ajuntament 
de Campdevànol. Un perso-
natge amb tanta rellevància 
per la història del poble no 
podia quedar en l’oblit, i per 
aquest motiu aquest dissabte 
al Centre Cívic La Confiança 
es farà un acte per recuperar 

aquesta figura, amb la pre-
sentació d’un monogràfic i 
una exposició.

Les activitats començaran 
a 1/4 d’11 del matí amb una 
visita a l’empresa Comforsa, 
que per primera vegada farà 
una jornada de portes ober-
tes, i una altra a l’exposició 
dels 90 anys de l’Hospital 
de Campdevànol. A les 12 
començarà al centre cívic 
l’acte de reconeixement a la 
figura de Damià Casanova, 
on participaran familiars de 
l’empresari. L’alcaldessa de 
Campdevànol, Núria López, 
ha explicat que es presentarà 
un monogràfic de 80 pàgi-
nes que repassa la vida i el 
llegat històric de Casanova 
a Campdevànol “en totes 

les seves vessants i contex-
tualitzant l’explicació en el 
Campdevànol d’aquella èpo-
ca”. Tot seguit s’inaugurarà 
una exposició de diferent 
material personal de Damià 
Casanova “on es podran veu-
re coses molt curioses i molt 
relacionades amb la història 
del nostre poble”. 

Durant l’acte, un dels 
familiars entregarà al poble 
de Campdevànol un bust 
de Casanova que quedarà 
instal·lat al centre cívic. 
Núria López ha explicat 
que la intenció és fer un 
monogràfic d’aquestes carac-
terístiques “cada dos anys” 
amb la intenció de recupe-
rar la memòria històrica de 
Campdevànol.


