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CULTURA NOU9EL 17

Camprodon 
també s’adhereix 
a la Catalunya 
Film Comission

Camprodon

EL 9 NOU

La Mancomunitat de la Vall 
de Camprodon s’ha adherit a 
la xarxa Barcelona/Catalunya 
Film Comission (BCFC), que 
promou i tramita rodatges de 
cinema o publicitat arreu del 
territori. Aquesta és la sego-
na adhesió que es formalitza 
a Osona i el Ripollès, després 
de l’Ajuntament de Vic, que 
en forma part des del 2007.

L’objectiu de la Manco-
munitat és atreure rodatges 
a la Vall de Camprodon, 
aprofitant el seu “potenci-
al paisatgístic”, i que això 
serveixi també com a motor 
econòmic. El document d’ad-
hesió recull el compromís 
de repartir en empreses del 
territori els beneficis que 
es desprenen de qualsevol 
rodatge (des de càterings 
fins a allotjament o lloguer 
de serveis). Al catàleg d’in-
ternet de la BCFC hi figuren, 
des d’ara, 60 localitzacions 
de la Vall de Camprodon sus-
ceptibles de ser utilitzades 
en un rodatge. 

CRÍTICA DE MÚSICA

L’esperit de Nirvana
‘Les perles 
als porcs’, a 
l’Institut del 
Teatre, dijous

Vic

EL 9 NOU

Les vides de cinc personatges 
transcorren, creixen i s’entre-
llacen a Les perles als porcs, 
el muntatge amb què torna 
a començar la programació 
dels Dijous a l’Institut del 
Teatre. Després del parèntesi 
de Nadal, el proper dijous a 
2/4 de 10 de la nit es podrà 
veure a Vic aquest muntatge, 
sorgit d’un taller d’Escriptu-
ra Dramàtica de l’Institut del 
Teatre de Barcelona. 

Pasquale Bàvaro és l’autor 
director de Les perles als 
porcs, que s’estructura en 
16 nivells, com les 16 notes 
musicals del pentagrama 
entre el do i el re superior, 
al capdamunt de les dues 
octaves. En aquests nivells 
es mouen els personatges 
(interpretats per Enric Cusí, 
Bruna Cusí, Blanca Pàmpols, 
Tono Saló i Lara Salvador), 
en un crescendo que els porta 
a millorar, en alguns casos, i 
a afeblir-se, en d’altres. L’es-
pai escènic i disseny de llums 
són del vigatà Roger Orra.

Evermind. Xevi Vila 
(bateria), Jordi Comasò-
livas (baix), Aleix Prats 
(guitarra) i Jordi Costa 
(veu). Sala Pasternak 
de Vic. Divendres, 9 de 
gener de 2009.

Vic

Pau Cristòful

Evermind, el grup de tribut 
a Nirvana, va actuar diven-
dres a la Sala Pasternak de 
Vic. L’origen d’Evermind, 
format deu anys després de 
la desaparició del Nirvana 
per la mort del seu líder (i 
ídol cultural) Kurt Cobain, 
és molt peculiar: el grup no 
va ser pensat de cara a actuar 
a les sales de concerts, sinó 
que es va originar com a part 
musical de l’espectacle tea-
tral Evermind: K + dóna si és 
x sempre, pensat i dirigit per 
Manel Manzano.

Tot i així, al grup li van 
sortir més actuacions, de 
manera que es va consolidar 
la seva proposta al marge de 
l’espectacle teatral. Diven-
dres passat, al Pasternak, els 
músics provinents de grups 
com Brams, Vermú o Clus-
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Jordi Costa, cantant d’Evermind, divendres a la Sala Pasternak

ter també van representar 
teatralment el que eren els 
directes de Nirvana, plens de 
moments caòtics. 

El concert, de més d’una 
hora de durada, va anar de 
menys a més (igual que l’as-
sistència de públic a la sala, 
que va anar augmentant 
notablement), començant 
per peces menys conegudes 
com Serve the Servants i 

acabant amb dos bisos, el hit 
que resumeix el moviment 
grunge Smells like teen spirit, 
i l’excel·lent peça Molly’s lips 
durant la qual els membres 
del grup es van intercanviar 
els instruments. Durant el 
concert van sonar també la 
resta de peces més conegu-
des del grup de Seattle, com 
About a girl, In bloom, Lithi-
um o Come as you are.


