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Han passat gairebé deu anys. 
La companyia Vol-Ras va 
actuar per última vegada a 
Vic l’any 1999, amb l’espec-
tacle Intríngulis al ja desa-
paregut Teatre Atlàntida, i 
aquest divendres torna a la 
ciutat per presentar la seva 
última creació, Canguelis. 
Un llarg parèntesi es tanca 
–exceptuant una actuació 
a l’Institut del Teatre, ara 
fa dos anys– durant el qual 
Vol-Ras ha posat en escena 
quatre muntatges. “Com a 
vigatà, això m’ha provocat 
una certa recança”, explica 
Joan Sagalés en la web de la 
companyia. 

El retrobament serà al 
Centre Comunitari, a les nou 
del vespre, on el públic podrà 
veure un espectacle en la 
millor línia d’humor del gest, 
que Vol-Ras ha practicat des 
de la seva creació, l’any 1980. 
Canguelis o petit catàleg de 
pors, fòbies i altres temors 
crea situacions còmiques a 
partir de la por, fet que pot 
semblar un contrasentit. El 
plantejament de Vol-Ras el 
desmunta: la por ens condici-
ona en les nostres relacions, 
en la història... i ha estat 

La companyia, amb el vigatà Joan Sagalés, no havia actuat a la ciutat des de l’any 1999

Vol-Ras torna a Vic amb ‘Canguelis’

“eina utilitzada per obtenir 
poder i control”. La comicitat 
de Vol-Ras va desgranant 
pors i angoixes conegudes 
per tots, en una regressió que 
porta fins al naixement, i a la 
possibilitat de superar-les. El 
guió de Canguelis és de Sergi 
Pompermayer, i al costat de 
Joan Sagalés hi figuren Joan 
Faneca, com és habitual, i 
Xavier Amatller Notxa. Els 
tres actors interpreten uns 

personatges (Individu A, B i 
C) que pateixen falacrofòbia 
–por de quedar-se calb–, dis-
habilifòbia –por de quedar 
nu en públic– i lutrafòbia 
–por a les llúdrigues– a ban-
da de la glosofòbia o por a 
parlar en públic.

Joan Sagalés, la part vigata-
na de Vol-Ras, va rebre fa uns 
mesos l’encàrrec de l’Ajunta-
ment de fer el projecte d’un 
futur Centre d’Arts Escèni-

ques, basat en la pedagogia 
i l’espectacle per a totes 
les generacions. L’acredita 
una àmplia experiència que 
inclou 12 espectacles amb 
Vol-Ras –des que va fundar 
la companyia, l’any 1980–, 
una quinzena d’espectacles 
més com a actor o director 
amb altres companyies, i la 
tasca docent com a professor 
i investigador del teatre del 
gest.

Els cineclubs 
de Catalunya 
es reuneixen 
dissabte a Vic

Vic

J.V.

Representants de cineclubs 
de Catalunya es reuniran 
aquest dissabte a Vic en la 
tercera Jornada del Cineclu-
bisme Català, un acte que 
s’afegeix a la commemoració 
del 50è aniversari del Cine 
Club Vic. La incidència de les 
noves tecnologies de projec-
ció en l’activitat d’aquestes 
entitats serà el tema de debat 
en una matinal, en què es 
presentaran catàlegs digitals 
de pel·lícules. En el dinar 
posterior, els vigatans Anicet 
Altés i Candi Espona seran 
nomenats socis d’honor de la 
Federació Catalana de Cine-
clubs, com a reconeixement 
al seu paper en la creació del 
Cine Club Vic.

A les vuit del vespre, des-
prés de la sessió de l’assem-
blea general, l’Auditori Marià 
Vila d’Abadal del Sucre serà 
escenari de l’espectacle de 
cinema-concert Chomón 
embruixat. Durant la sessió 
es projectaran set pel·lícules 
del realitzador Segundo de 
Chomón (Teruel, 1871-París, 
1929), rodades entre els anys 
1907 i 1909. Segundo de 
Chomón –a qui s’ha arribat 
a comparar amb els germans 
Meliès, inventors del cine–  
va destacar per la seva crea-
ció d’efectes i la imaginació 
que va demostrar en films 
que anticipaven el gènere 
fantàstic i de terror. 

Les projeccions es faran 
acompanyades per la música 
en directe de Josep Maria 
Baldomà, que actualitza la 
clàssica figura del pianista 
del cine mut, incorporant-
hi un acordió, percussions i 
sons processats. L’espectacle 
es porta a terme gràcies a la 
col·laboració de la Filmoteca 
de Catalunya. 

‘El visitant’, aquest 
diumenge a Tona
Tona El grup teatral Punt i 
Seguit, de Terrassa, repre-
sentarà aquest diumenge 
a Tona l’obra El visitant, 
d’Eric-Emmanuel Schmitt. 
L’argument s’emmarca 
enmig de la invasió nazi 
d’Àustria i la persecució dels 
jueus, dos dels quals són Sig-
mund Freud, el pare del psi-
coanàlisi, i la seva filla Anna. 
La representació tindrà lloc 
a les sis de la tarda, a la sala 
La Canal.

Nou concert a Vic  
de Radioreggae.cat
Vic Sis grups que tenen en 
comú el reggae i els diferents 
sons urbans actuaran aquest 
divendres a la plaça de Santa 
Cecília de Vic en un concert 
organitzat per Radioreggae.
cat, emissora digital de 
reggae nascuda a Osona. A 
partir de les deu de la nit, 
passaran per l’escenari 9.32 
mm. Highlight Internatio-
nal, Hight Vybz, Don Felix, 
Urban Roots i Baghee Roots, 
que es presenta en directe.

Final de la mostra de 
teatre a Calldetenes
Calldetenes L’Agrupació 
Teatral Sentfores tancarà 
aquest dissabte, amb l’obra 
Pole Position, la primera 
Mostra de Teatre Amateur 
de Calldetenes, que s’ha 
dut a terme des de principis 
de maig. Sota la direcció 
d’Ernest Pla, el grup de la 
Guixa posa en escena un text 
de Lluís Soler sobre la com-
petitivitat en el món laboral. 
La representació és a les dos 
quarts de deu, a l’Auditori.

Dibuixos de nens    
de Mali, a Ripoll
Ripoll El bar La Taverneta 
de Ripoll inaugurarà aquest 
divendres a les set de la tar-
da una exposició que porta 
per nom “Va d’art a Mali”, 
on s’hi recullen dibuixos de 
nens d’aquest país i que han 
arribat a Ripoll a través del 
projecte Comenius de l’esco-
la Ramon Surinyac, que ja ha 
fet diverses exposicions amb 
molt d’èxit dels treballs dels 
alumnes discapacitats del 
centre. 

Joan Faneca, a l’esquerra, i el vigatà Joan Sagalés, a la dreta, en una escena de ‘Canguelis’


