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Angelito el Largo 
fa l’últim monòleg 
de Campdevànol

Campdevànol El monòleg 
del madrileny Angelito el 
Largo posarà el punt final a 
la quarta edició de la nit dels 
monòlegs de Campdevànol 
aquest dissabte a la sala Dia-
gonal. Angelito el Largo es 
dedica a l’humor des dels 16 
anys i es defineix com “un 
humorista d’humors diver-
sos”. És un mestre de les imi-
tacions, un gran explicador 
d’acudits i també fa paròdies. 
A la televisió l’hem pogut 
veure a Noche de fiesta o Esto 
no es serio.

Recital de cant, 
al Festival de 
Música de Ripoll

Ripoll Aquest dissabte, a 
les 10 del vespre, el claustre 
del Monestir acollirà en el 
marc del Festival Interna-
cional de Música de Ripoll 
un recital de cant amb àries 
d’òpera i sarsuela a càrrec 
del baríton Carlos Danza 
que estarà acompanyat al 
piano per Anna Crexells. 
Danza va estudiar al Conser-
vatori Superior de Música 
del Gran Teatre del Liceu i 
va començar la seva carrera 
artística dins el cicle Òpera a 
Catalunya l’any 2005.

Ludwig Trio tanca 
el Festival Marcos 
Redondo a Viladrau

Viladrau Ludwig Trio tanca-
rà aquest dissabte la segona 
edició del Festival Marcos 
Redondo de Viladrau, amb 
un concert que tindrà lloc a 
l’església de La Salut, a les 
10 de la nit. La formació està 
integrada per Hyo-Sun Lim 
(piano), Abel Tomàs (violí) 
i Arnau Tomàs (violoncel), 
i interpretarà peces de 
Mozart, Beethoven i Shosta-
kovitx. El festival ha constat 
de quatre actuacions, tres de 
les quals s’han fet acompa-
nyades d’un sopar. 

Les Oques Grasses, 
en concert diumenge 
a la plaça del Carbó

Vic El reggae a la cassola dels 
osonencs Les Oques Grasses 
arriba aquest diumenge a 
l’escenari d’estiu de la Jazz 
Cava, situat a la plaça del 
Carbó. A partir de les 7 de la 
tarda, hi actuarà la formació 
que lidera Josep Montero 
(exbateria de Nothimatis), 
que va emprendre el projecte 
en solitari, i aquesta vegada 
com a cantant i guitarrista. 
Les Oques Grasses va néixer 
després amb la incorporació 
de Miquel Portet (bateria) i 
Arnau Tordera (guitarra). 

Exposen a Ribes les 
fotografies antigues 
de Jeroni Suñol

Ribes de Freser Fins aquest 
diumenge es pot visitar a 
Ribes l’exposició “Gent del 
poble”, amb fotografies de 
Jeroni Suñol realitzades a 
mitjans del segle XX. Estiue-
jant del poble, Jeroni Suñol 
era metge i aficionat a la 
fotografia, i acostumava a 
exposar cada estiu els seus 
treballs. Des de la seva mort, 
l’any 1962, no s’havien tornat 
a mostrar. El fons fotogràfic, 
que pertany ara al seu fill 
Jordi Suñol, es pot veure al 
Casal de Cultura. 

El Calendari dels 
Pagesos, en una 
mostra a Centelles

Centelles El tradicional 
Calendari dels Pagesos és 
protagonista d’una exposició 
que a partir d’aquest diven-
dres es pot veure a la biblio-
teca de Centelles. La mostra 
recull la història d’aquest 
calendari, nascut l’any 1861, 
que ha arribat a sobreviure 
fins a l’època de les agendes 
electròniques. Calendari dels 
pagesos: 150 anys mesurant 
el temps és una iniciativa de 
Norbert Tomàs, editor del 
calendari, amb el suport de la 
Diputació. 

Viladrau convoca 
el segon concurs 
de fotografia

Viladrau Fins al dia 4 de 
setembre es poden presentar 
treballs al segon Concurs de 
Fotografia de Viladrau, que 
convoca la Fundació Vincles. 
La participació és oberta als 
més grans de 16 anys, en 
dues categories: imatges de 
preservació del patrimoni 
i d’esports. Cada autor pot 
presentar fins a 3 obres i 
els premis són de 100 euros 
per al guanyador i 80 per 
al segon, en cada categoria. 
S’han d’entregar a la seu de 
la Fundació, al Mas Torrent.

Clawn de Clown 
porta a Vic ‘La 
Bella Dorment’

Vic La companyia Clawn de 
Clown representarà a l’Al-
berg Canonge Collell de Vic, 
dimarts a les 7 de la tarda, 
l’espectacle La bella dorment. 
La representació forma part 
de la campanya “Vacances en 
família”, que porta a terme la 
xarxa d’albergs XanasCat. La 
bella dorment, que es repre-
senta a tots els albergs de 
XanasCat, actualitza la cone-
guda llegenda amb llenguat-
ges de diferents disciplines, 
des del clown al cant o les 
ombres. 

L’actor Ramon Fontserè serà un dels protagonistes d’aquest film

Castellterçol, escenari del rodatge 
d’‘Insensibles’, un ‘thriller’ històric

Castellterçol

Joan Capdevila

Diferents indrets de 
Castellterçol han estat esce-
naris del rodatge de la pel-
lícula Insensibles, un film 
dirigit per Juan Carlos Medi-
na. L’argument gira entorn 
d’un personatge que cerca els 
seus pares biològics, i l’acció 
es pot centrar a la meitat del 
segle XX. Hi participen els 

actors i actrius Alex Bren-
demühl, Juan Diego, Tomàs 
Lemarquis, Ramon Fontserè, 
Sílvia Bel i Bea Segura, entre 
d’altres. Ells donaran vida 
als vertaders protagonis-
tes d’aquest thriller que té 
uns rerefons històric i real. 
A part de Castellterçol, el 
rodatge també s’ha fet a Can-
franc, Olot, Cabrils, Viladrau 
i el Delta de l’Ebre. 

A Castellterçol s’han fil-

mat els interiors del que vol 
representar la casa dels pares 
del protagonista, on hi van 
treballar pocs dies. El lloc 
triat es una casa senyorial 
construïda cap als anys 1950, 
situada a la meitat del carrer 
Barcelona a tocar el carrer 
Sant Joan. L’enrenou dels 
preparatius i la infraestruc-
tura de muntatge, que va 
obligar a tallar el carrer, va 
cridar l’atenció dels veïns.

Jordi Isern exposa a l’Espai 
Art Abadia de Sant Joan

Sant Joan de les Abadesses

J.V.

L’Espai Art Abadia de Sant Joan continua la 
interessant trajectòria que va iniciar ja fa un 
any i mig amb la presència del pintor Jordi 
Isern (Barcelona, 1962), que fins al 30 de 
setembre hi mostra la seva pintura. Sota el 
títol de “despr”, l’artista –establert des de fa 
anys a l’Empordà– presenta obres realitzades 
durant els últims dos anys en què rostres i 
fragments del cos humà són protagonistes. 
Les figures de Jordi Isern parteixen de la 
figuració per arribar a l’abstracció, despullant 

d’elements identificatius aquests cossos per 
“reomplir-los de cosmos”. Jordi Isern refle-
xiona amb la seva pintura “sobre qüestions 
d’identitat”, segons va explicar ell mateix, 
però per arribar a la  conclusió que aquesta és 
fugissera: “És tot il·lusori, no hi ha quelcom 
d’immutable dins nostre”. Les obres són de 
gran format, perquè l’artista no vol acotar-
les i, de fet, li plau perdre-s’hi a dins quan les 
treballa al taller. Jordi Isern va ser guanyador 
de l’edició del 2010 del prestigiós premi de 
pintura que concedeix la Fundació Vila-Casas, 
i amb motiu d’això ha exposat recentment 
a l’espai Can Framis d’aquesta institució, a 
Barcelona. Posteriorment, l’exposició que ara 
es pot veure l’Abadia de Sant Joan anirà tam-
bé a Perpinyà. 

Josep Juanuix i To Ga–
llardo, a Peratallada
Peratallada L’artista 
ripollès Josep Juanuix (a la 
foto) i l’osonenca To Gallar-
do participen en la mostra 
col·lectiva “Artallada”, que 
des del passat dimarts es 
pot visitar a Peratallada 
(Alt Empordà). El grup està 
integrat per set artistes 
de diferents estils, que ja 
l’any passat van exposar al 
mateix lloc. La mostra es 
podrà visitar fins aquest 
diumenge, davant del cas-
tell de Peratallada. 
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