
Dilluns, 4 de febrer de 2008

NOU9 CULTURA EL 23

En teatre, ‘Cartes d’una desconeguda’, amb Emma Vilarasau, i ‘L’aigua’, amb Joan Anguera

Vic reforça la programació infantil  
i la música en la seva oferta cultural
Vic

Jordi Vilarrodà

Una àmplia programació 
infantil a La Central, obres 
teatrals com Carta d’una 
desconeguda, amb Emma 
Vilarasau i Marta Marco, o 
L’aigua, amb Joan Anguera, 
i els cicles musicals al Casi·
no de Vic destaquen en la 
programació de l’Institut 
Municipal d’Acció Cultural 
(IMAC) per als mesos de 
febrer i març. Precisament 
serà a l’escenari del Casino 
on s’obrirà l’agenda cultural 
d’aquest mes de febrer, amb 
l’actuació de Virus String 
Quartet, aquest dilluns 
(vegeu informació comple·
mentària). 

La Central, el Centre 
Comunitari, l’Institut del 
Teatre i el Casino continuen 
suplint la falta d’un gran 
escenari a Vic, fins que no 
es pugui disposar del nou 
complex cultural que s’es·
tà començant a construir. 
La posada en marxa de La 
Central ha fet possible, 
per exemple, d’establir “un 
assaig de programació infan·
til estable”, segons Ramon 
Ferrer, gerent de l’IMAC. 
Cada diumenge al migdia hi 
ha un espectacle o una pel·
lícula de cinema adreçades al 
públic més jove, a la recent·
ment inaugurada seu de la 
Fundació Embat. La Central 
també continuarà acollint els 
concerts de l’Orquestra de 
Cambra de Vic (OCV), com 
el que hi ha previst per al dia 
15 de març, o el de l’Orques·
tra Simfònica Segle XXI, el 
dia 22 del mateix mes. La 
música tradicional també 
ocuparà aquest escenari, amb 
l’actuació destacada, el dia 24 
de febrer, d’El Pont d’Arcalís 
i Les Violines, i el dia 30 de 
març, un ball tradicional amb 
La Coixinera. 

El Centre Comunitari 
acollirà el dia 10 de febrer 
la representació de L’aigua, 
un muntatge teatral que par·
teix de textos de l’escriptor 
Jesús Moncada (1941·2005) 
sobre Mequinensa, el seu 
poble natal i espai literari. 
Xicu Masó ha adaptat frag·
ments d’El cafè de la granota, 
Històries de la mà esquerra 
i Calaveres atònites. L’ac·
tor osonenc Joan Anguera 
encapçala el repartiment de 
l’obra, que es va estrenar a la 
sala Muntaner de Barcelona. 
Al mateix espai, el dia 14 de 
març, quatre actrius de pri·
mera línia (Emma Vilarasau, 
Marta Marco, Carlota Olcina 

L’actriu Emma Vilarasau en una escena de ‘Carta d’una desconeguda’, que es podrà veure a Vic el dia 14 de març

Folgueroles 
obrirà al 
públic la 
biblioteca   
de l’escola 

Folgueroles

J. Masnou/A. Danés

L’equip de govern de 
Folgueroles, format pels 
Independents i CiU, ha deci·
dit, de comú acord amb l’es·
cola i l’associació de pares, 
obrir la biblioteca del centre 
fora de l’horari escolar. Per 
tenir un fons bibliogràfic 
més ampli, l’Ajuntament s’ha 
posat en contacte amb totes 
les editorials catalanes per 
demanar llibres i, alhora, 
ha fet arribar una carta als 
veïns demanant·los que, si 
tenen llibres, els cedeixin 
en règim de préstec. Passat 
un termini, podran decidir 
si volen recuperar·los o els 
deixen definitivament en 
dipòsit. Amb aquesta inicia·
tiva, i el servei de bibliobús 
que ja funciona, Folgueroles 
disposaria d’una bibliote·
ca pública a partir de la ja 
existent a l’escola. L’alcalde, 
Carles Baronet, creu que, 
amb un fons bibliogràfic per 
a totes les edats, la iniciativa 
pot servir també per poten·
ciar l’hàbit de llegir entre 
els adults. La proposta no va 
satisfer l’oposició. Antoni 
Noguer (PSC) entén que “es 
fan les coses de forma impro·
visada i matussera”. Critica 
que amb aquest projecte la 
biblioteca no es pugui incor·
porar a la xarxa de la Dipu·
tació i considera que, en ser 
dins del recinte escolar, “mai 
serà la biblioteca de tots; es 
convertirà en un magatzem 
de llibres”. Des d’ERC, Lluís 
Reyné diu que “l’escola no és 
el lloc més adient” i reclama 
consens: “Els quatre grups la 
veiem necessària, però l’hau·
ríem d’haver projectat tots 
junts perquè el resultat fos 
més potent”. Baronet diu que 
es pot criticar, però no dir 
que és fruit de l’improvisa·
ció: “Això no es pot tolerar”.

Virus String Quartet 
versiona per a corda 
temes de rock, jazz, 
‘heavy’ o ‘techno’

Vic Virus String Quartet 
demostrarà aquest dilluns 
a Vic, a la sala modernista 
del Casino, que amb ins·
truments de corda no úni·
cament es pot interpretar 
música clàssica. La forma·
ció que integren Oriol Saña 
(violí), Ernesto Briceño 
(violí), Elisabet Gex (viola) 
i Barnabas Hangonyi (vio·
loncel) porta més de quatre 
anys oferint un repertori 
basat en versions per a 
corda de temes de rock, 
jazz, reggae, heavy metal 
o techno. El seu ventall 
cronològic comprèn dels 
anys 60 als 90, i va de Duke 
Ellington a Guns’n’Roses, 
passant pels Stones. Per 

aconseguir·ho, no renuncien 
a recursos innovadors com 
els violins elèctrics de cinc 
o sis cordes, o els samplers 
programats amb ordinador. 
Recentment, varen partici·
par en el projecte Del rock al 

heavy metal, amb l’Orques·
tra de Cambra de Granollers, 
i l’any passat també van 
publicar el disc Virus. El 
concert serà a les vuit del 
vespre, i forma part del cicle 
Una Hora de Música. 

El Cine Club Vic 
homenatja Bergman
Vic El Cine Club Vic recor·
darà aquest dimarts, en la 
sessió de Filmoteca, el gran 
cineasta suec Ingmar Berg·
man, que va morir l’any pas·
sat, amb la projecció de Son-
risas de una noche de verano. 
El film, rodat l’any 1955, té 
ressonàncies de Shakespeare 
(El somni d’una nit d’estiu), 
però sobretot construeix una 
narració en to de comèdia 
sobre la sensualitat i el goig 
de la vida. La projecció és a 
les deu de la nit, al cine Nou.

i Ivana Miño) portaran a 
escena Cartes d’una descone-
guda, adaptació de la novel·la 
del mateix nom de Stefan 
Zweig, dirigida per Fernando 
Bernués. L’amor fidel d’una 
dona cap a un escriptor que 
va conèixer de jove és el 
motor d’aquesta obra, i les 
quatre actrius donen vida a 
la protagonista, en diferents 
moments de la seva vida. 
L’oferta teatral es completa 
amb la reposició de Punxes a 
la sorra, el muntatge de pro·
ducció osonenca dirigit per 
Montse Rodríguez, amb text 
de Jordi Roca, sobre l’exili 

posterior a la Guerra Civil 
espanyola, vist en clau feme·
nina. Estrenada el desembre 
passat a la sala de l’Institut 

del Teatre, l’obra es basa en 
el llibre La maternitat d’Elna. 
d’Assumpta Montellà, i 
compta en el repartiment 
amb Marta Esmerats, Marta 

Pons i Aina De Cos·Estrada. 
Finalment, el dia 29 de març 
se celebrarà el Dia Mundial 
del Teatre amb l’espectacle 
itinerant de teatre de carrer 
Kamchatka. 

El Casino de Vic, per 
la seva part, acull durant 
aquests dos mesos els cicles 
de concerts Sobretaula 
(duets de cantautors, en 
petit format), Una Hora de 
Música (concerts tots els 
primers dilluns de mes), i 
Escola de Música de Vic (que 
dóna l’oportunitat per pujar 
a l’escenari a joves alumnes 
d’aquest centre). 

La Central acull 
cada diumenge al 
migdia espectacles 
o cinema infantil

Els components de Virus String Quartet, en concert


