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Seràmic, el segon muntatge 
del director Elies Miralpeix, de 
Cardedeu, s’estrenarà aquest dis-
sabte a les deu del vespre al Centre 
Cultural de Vilanova. Aquest segon 
muntatge del creador vallesà pre-
tén fer una fusió poètica en què 
l’aigua, el fang i la llum expliquen 
els detalls de l’ésser, de la creació. 
“L’espectacle vol ser una interpre-
tació de la ceràmica a través de 
diferents llenguatges com la dansa, 
la música, el gest i la poesia visu-

El director Elies Miralpeix se centra 
en la ceràmica en un nou muntatge

El nou muntatge presenta una fusió poètica entre l’aigua, el fang i la llum

‘Seràmic’ s’estrena aquest dissabte al Centre Cultural de Vilanova
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i tingués tots 
els possibles i 
cap obligació, 

ben cert que no em 
veurien fer la vol-
ta al món. Sóc poc 
propens a despla-
çar-me. A vegades 
m e ’ n  f a n  r e t r e t 

amable, d’aquest traç poc viatger. 
L’aversió que tinc al vol és secun-
dària i és així que en presentar-se 
l’avinentesa prefereixo el trànsit 
ran de terra en lloc de gravitar 
verticalment. “Ets com un cargol, 
que no surt de l’enciam tenint un 
hort per a ell tot sol”. No és ben 
bé així ni és ben bé això. Gimfer-
rer venia a dir –no exactament 
amb aquests mots– que llegir tal 
vegada l’havia privat de certes 
expansions però que no l’havia 
pas privat de viure i veure. Carles 
Sindreu, poeta dilecte, viatjava 
més amb les lectures que no pas 
amb el 600 –conduït per la Filo, 
secundats per Jaume Torra i Ama-
dor Garrell.

Els poetes són excel·lents guies. 
El plat i la paraula (la literatura és 
un menú) són per a mi els indica-
dors més fiables per comprendre 
el lloc on som. Tenen, en relació 
amb el paisatge, una circulació 
amb doble sentit. Abans d’ater-
rar a Lisboa o a Menorca ja podia 
dir d’haver-hi estat amb els verbs 
d’en Pessoa i en Ponç Pons. Carles 
Riba, al seu primer viatge a Grècia, 
es serví de L’Odissea com a mapa 
topogràfic.

 Enguany, l’ocasió em porta als 
Campos de Castilla de Machado i 
de Delibes, als paratges de Sòria 
que l’Espinàs narrà a peu pla. Pre-
parar el viatge és ser-hi sempre 
abans i més a prop. De cos present 
el torno a trepitjar. És on som ara 
mentre vostès llegeixen la colum-
na en una cala de la costa o en una 
raconada ombriva del Vallès, enca-
ra de vacances o ja feliçment rein-
corporats.

La Castella de Machado, tan poc 
mediterrània, és indret de suaus 
contrastos, de plana i mitja mun-
tanya, del terròs, del rost, del secà. 
Tanta aridesa –no és paradoxa– ha 
resultat fecunda en les lletres i el 
paisatge. No essent terra de pas, és, 
en canvi, terra de castells –altius 
i senyorívols– que proclamen una 
història bel·licosa, conflictiva, que 
ressona encara en el “desprecia 
cuanto ignora”. L’hospitalitat és, 
d’antic, marca d’alegria d’aquells 
llocs poc transitats. Observo l’“olmo 
viejo”, les “serrezuelas calvas por 
donde tuerce el Duero / para for-
mar la corva ballesta de un arque-
ro” enmig d’aquest tros de planeta 
“por donde cruza errante la sombra 
de Caín”.

El cargol-treu-banya s’ho mira 
bé estirant el coll. Es comprova 
la carcassa, es prepara per tornar. 
Autopistes de literatura d’un verd 
enciam. Camps segats, garbes de 
mots. Ben cert: “Se canta lo que se 
pierde.”

S

al”, ha explicat Miralpeix. Els eixos 
de l’espectacle són el coneixement 
alquímic de la matèria del ceramis-
ta, l’esforç, l’ofici, l’art i l’home. 

L’espectacle ha estat creat per 
la ballarina vallesana Joana Serra, 
l’actriu i ballarina Patrícia Bargalló, 
de Barcelona, els músics multiins-
trumentistes Ertogrup Coruk, de 
Turquia, i el vallesà Toni Lledó. 
Dins l’espectacle es projecten unes 
il·lustracions del pintor Jacint 
Todó, de Cardedeu, mentre que 
el disseny de la il·luminació és de 
Joan Carles Lausín, i els vídeos són 
d’Arvo. Inès Abad és l’assistent de 

direcció. 
Seràmic es podrà tornar a veu-

re el 14 de setembre al teatre de 
Sant Esteve de Palautordera. De 
moment només es faran aquestes 
dues actuacions perquè la ballari-
na Joana Serra, amb el seu germà 
Magí, marxen el curs que ve a for-
mar-se a una escola de dansa con-
temporània d’Àustria. Per recaptar 
fons per a aquesta estada, l’escola 
ha organitzat un espectacle amb 
moltes col·laboracions tant de dan-
sa com de circ o poesia, que es farà 
el proper diumenge 7 de setembre 
a les set de la tarda.

Sant Feliu en diverses ocasions (la 
darrera l’estiu passat), és una de 
les propostes més contundents de 
l’escena jazzística. En cas de pluja, 
l’espectacle es farà al centre cívic 
La Fonteta.

NOUS PLAERS A 
CAN XIFREDA

D’altra banda, el parc de Can Xifre-
da acollirà un nou espectacle el 
divendres 5 de setembre. En aquest 
cas, sota el títol Petits plaers al 
Xifreda. Durant l’acte es projectarà 
l’audiovisual Perú 2007, a càrrec 
d’Irene Casanovas. Tot seguit, el 
cantautor Martí Soriano, santfeli-
uenc d’adopció, oferirà un concert. 
L’entrada a l’espectacle Petits 
plaers al Xifreda té un cost de tres 
euros i inclou una consumició de 
piscosauer, una beguda típica del 
Perú.

sant Feliu de Codines

G.P.

El saxofonista Llibert Fortuny actu-
arà aquest divendres a partir de 
les deu del vespre al parc de Can 
Xifreda de Sant Feliu de Codines 
amb l’espectacle Mozart en Jazz. El 
muntatge compta amb el saxo elèctric 
de Llibert Fortuny i amb el piano de 
Manel Camp. Els dos músics oferiran 
un sorprenent passeig per les obres 
més emblemàtiques del compositor 
Mozart. 

Així, el duet interpretarà versions 
jazzístíques de temes com la Marxa 
turca, Petita serenata nocturna o 
fragments d’òperes com Les bodes de 
Fígaro i La flauta màgica. El pianista 
Manel Camp també és compositor i 
és considerat una de les figures més 
importants del jazz i la música del 
país.

 Llibert Fortuny, que ja ha visitat 

El grup d’havaneres 
Port Bo actuarà 
dissabte a Sant Feliu
 
sant Feliu de Codines

El grup d’havaneres Port Bo actuarà 
aquest dissabte a la plaça de Sant 
Antoni de Sant Feliu de Codines, 
com ja és tradició el darrer cap de 
setmana d’agost des de fa més d’una 
dècada. La cantada es farà a les 
nou del vespre. Port Bo va néixer 
l’any 1966 a Calella de Palafrugell 
i ha participat en les cantades 
més importants de Catalunya i de 
diverses ciutats europees i de l’Estat 
espanyol. G.P.

Lluís Estopiñán presenta 
‘Fluxes’ a la galeria AB
Granollers

El pintor de Granollers Lluís Esto-
piñán presenta la seva nova produc-
ció pictòrica a partir d’aquest diven-
dres a la galeria AB de Granollers 
sota el títol de Fluxes. Aquesta mos-
tra representa el retorn de l’artista a 
la pintura després d’un temps d’estar 
més dedicat a altres disciplines.

Llibert Fortuny actua 
divendres al parc de Can 
Xifreda, a Sant Feliu


