
Dilluns, 20 d’abril de 2009

CULTURA 20 NOU9EL

Dijous Paella obre a Pasternak la gira del seu segon disc, ‘Vol. 2’
Vic Dijous Paella va presentar divendres les seves noves credencials en un 
concert a la Sala Pasternak de Vic. La banda d’arrels osonenques –tres dels 
seus components són de la comarca– està començant a presentar el seu segon 
disc, Vol. 2 (Propaganda pel Fet), amb un conjunt de 12 cançons que defen-
sen amb solvència en el directe. La rumba pren ara més protagonisme, i els 
instruments de vent es posen al servei del ritme de ventilador que marquen 
les guitarres, tot embolcallat per la veu d’Àgata Casas (a la foto, en primer 
terme). 
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Akústika al Bar tanca el cicle amb un concert de cinc grups
Vic El cicle de concerts Akústika al Bar, que promou el col·lectiu Fressa, va 
acabar divendres amb una actuació de cinc grups al Casino de Vic. Davant 
del públic que omplia la sala, van desfilar per l’escenari, successivament, les 
veus de Ramonet (excantant dels osonencs Trips) i Isaac Pecino i les rumbes 
de Carles Cafè, abans de la presentació del nou projecte en solitari de José 
Medialdea. El concert va acabar amb la festa de Panxolina (a la foto) i una 
veersió de Si em dius adéu de Lluís Llach a la qual s’hi va afegir el guitarrista 
Jaume Soler Peck.
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CRÍTICA DE FOTOGRAFIA

En el moment precís
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L’exposició de fotografies de Robert Doisneau es pot visitar a Vic fins diumenge

‘À l’imparfaig de l’ob-
jectif ’. Fotografies de 
Robert Doisneau. Sala 
d’exposicions de Caixa 
Manlleu, de Vic.

Vic

Sagi Serra

Quan s’ha donat una primera 
ullada a l’exposició de foto-
grafies de Robert Doisneau 
(1912-1994), que aquests 
dies es pot veure a la sala 
de Caixa Manlleu de Vic, es 
planteja un dilema: aquest 
fotògraf preparava la imatge 
abans de prémer el dispara-
dor de la càmera o esperava 
pacientment aquell moment 

precís, únic i irrepetible en 
què tots els elements que 
componen la imatge estan en 
un perfecte equilibri? Foto-
grafies de la vida quotidiana 
al carrer, al bar, al mercat, al 
teatre, n’hi ha milers. 

Per què les de Robert Dois-
neau tenen aquesta aurèola 
màgica que les converteix en 
autèntiques obres d’art? Pro-
bablement perquè Doisneau 
feia aquestes fotografies 
del seu entorn per pur plaer 
personal, per desconnectar 
de les exigències professio-
nals de Renault, l’empresa 
on treballava de fotògraf 
industrial, però tenia l’habi-
litat d’impregnar a les seves 
imatges un toc d’humor i 

tendresa una mica surrealis-
tes, i aquest és el detall que 
gairebé passa desapercebut a 
primer cop d’ull, però queda 
registrat al subconscient i 
després fa reflexionar. 

Us heu fitxat en aquella 
mirada? Aquella situació? 
Aquell enquadrament? A 
la segona ullada a l’exposi-
ció, analitzada, debatuda i 
repensada la impressió que 
provoca la primera, val més 
dedicar-se a gaudir d’unes 
fotografies del París dels 
anys 50 sinceres, fetes sense 
pretensions econòmiques, 
amables, fins i tot divertides, 
d’un fotògraf que va saber 
conjugar intel·ligentment 
l’ofici amb l’art.

L’Aula de Teatre 
de la UVic 
estrena ‘Steve 
McQueen’, de 
Gerard Guix

Vic

EL 9 NOU

L’Aula de Teatre de la 
Universitat de Vic estrena 
aquest dimarts l’obra Steve 
McQueen, del dramaturg i 
novel·lista Gerard Guix. La 
representació tindrà lloc a la 
sala de l’Institut del Teatre, a 
2/4 de 10 del vespre.

Dolors Rusiñol i Eva 
Marichalar, actrius i profes-
sores de la UVic, han dirigit 
el muntatge d’aquesta obra, 
escrita expressament per 
a l’Aula de Teatre. El dra-
maturg s’adapta, en aquest 
cas, a la condició variable 
d’aquest grup de teatre 
integrat per estudiants, que 
canvia de components a cada 
curs. En aquesta ocasió, són 
deu actors i actrius, tots 
ells alumnes de la UVic, els 
que interpreten els papers 
d’aquesta obra feta a mida. 

Steve McQueen és una 
obra sobre la vida i la mort, 
situada en una illa de suïci-
des. Els artistes Jordi Lafon 
i Montsita Rierola han col-
laborat en l’escenografia. El 
muntatge es representarà el 
dia 6 de maig a la Universitat 
de València i el 18 de maig a 
Tarragona, en dues mostres 
interuniversitàries de teatre. 
El dia 21 de maig, es podrà 
tornar a veure a Vic, al Cen-
tre Cívic del Remei, dins del 
Programa de Ciutadania.

Conferència sobre 
biomedicina de 
Salvador Macip, 
dimarts a la UVic
Vic La biomedicina i les 
perspectives que obre en un 
futur immediat seran el tema 
de la conferència que aquest 
dimarts pronunciarà a la 
Universitat de Vic el doctor 
Salvador Macip. El confe-
renciant és autor del llibre 
Immortals, sans i perfectes: 
com la biomedicina canviarà 
les nostres vides. Salvador 
Macip dirigeix un grup de 
recerca sobre Mecanismes de 
Mort Cel·lular a la Universi-
tat de Leicester (Anglaterra). 
La conferència tindrà lloc 
a les 12 del migdia, a l’Aula 
Magna, i s’emmarca dins de 
les Tertúlies de Literatura 
Científica.

Activitats entorn 
del cinema català 
del Cine Club i 
Òmnium d’Osona
Vic La delegació d’Òmnium 
d’Osona i el Cine Club Vic 
s’afegeixen aquesta setmana 
a la diada de Sant Jordi amb 
la projecció de la pel·lícula 
Dies d’agost, del realitzador 
Marc Recha, aquest dimarts. 
La sessió tindrà lloc al Cine-
ma Nou, a les 10 de la nit. 
Dijous, l’Ateneu La Central 
acollirà un col·loqui sobre la 
situació del cinema català, 
amb la participació d’Ignasi 
P. Farré, director, productor 
i guionista; Joan Hervera, 
assessor de la Generalitat en 
matèria de doblatge al català, 
i Jordi Rediu, també produc-
tor i director. L’acte tindrà 
lloc a les 8 del vespre. 


