
Dilluns, 9 de juny de 2008

CULTURA 30 NOU9EL

El Cine Club Vic 
homenatja Anicet 
Altés i Candi Espona

Vic Una seixantena de per-
sones van assistir dissabte 
al dinar commemoratiu 
dels 50 anys del Cine Club 
Vic, on es va homenatjar 
Anicet Altés i Candi Espo-
na, dos dels fundadors de 
l’entitat, que van rebre com 
a record una litografia. 
També hi va ser present 
gent de la història del Cine 
Club. Al matí hi va haver 
una sessió de treball a la 
Sala Marià Vila d’Abadal 
amb representants de 22 
cineclubs de tot Catalunya 
i un de Dènia federat a 
Catalunya. La sessió mati-
nal va tenir una part per a 
les noves tecnologies i una 
per a catàlegs digitals.
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Quarta conferència sobre patrimoni i ciutat al Temple Romà de Vic

Mira creu compatibles 
preservació i modernitat

A
LB

ER
T

 L
LI

M
Ó

S

Joan Francesc Mira i Modest Reixach, al Temple Romà, divendres passat

Vic

M.E.

La preservació real de les 
ciutats no és incompatible 
amb el progrés i la moderni-
tat. Aquesta és la principal 
argumentació que va defen-
sar el sociòleg, antropòleg i 
escriptor Joan Francesc Mira 
(València, 1939), en la quarta 
conferència del cicle sobre 
patrimoni i ciutat que ha 
organitzat el Patronat d’Es-
tudis Osonencs.

Sota el títol “Teoria i pràc-
tica de la destrucció” i des-
prés d’advertir que “no sóc 
expert en la matèria”, Mira 
va defensar amb vehemència 
que la ciutat antiga i la vida 
moderna “són compatibles”, 

i mirar de contraposar-ho 
“és una barbaritat conceptu-
al”. L’intel·lectual valencià 
va citar algunes ciutats de 
la Toscana italiana com a 
principals exemples de “pre-
servació real de les ciutats”, 
mentre que a l’altra cara de 
la moneda hi va situar “la 
meva València natal”, una 
ciutat “suïcida, perquè s’au-
todestrueix ella mateixa”.

Segons Mira, la clau del 
problema està en el fet de 
poder “crear sense destruir; 
renovar preservant”. Segons 
ell, moltes ciutats s’han vist 
abocades a la “desolació i a la 
ruïna en l’estètica” per haver 
pensat que “refer en clau de 
modernitat, exigia destruir”. 

Mira va defensar la 

preservació de les ciutats 
mediterrànies compactes i 
va criticar, entre altres, la 
proliferació de les urbanit-
zacions que han aflorat els 
últims anys, perquè esdeve-
nen “tot el contrari a la vida 
urbana, l’anticiutat com a 
model de vida”. També va ser 
molt crític amb els “falsos 
discursos proteccionistes” 
que exhibeixen determinats 
polítics. Darrere termes 
eufemístics com esponja-
ments s’hi amaguen, segons 
ell, “autèntiques destruc-
cions d’entorns urbans”. 
També va lamentar que, a 
voltes, algunes d’aquestes 
penoses intervencions es 
facin en nom de la cultura: 
“Com més estúpid l’edifici, 

a dins hi fan un museu d’art 
contemporani”. Mira es va 
mostrar especialment sever 
amb projectes com la “mons-
truosa” Ciutat de les Arts de 
València, producte d’un estil 
“exhibicionista i feta per a 
babaus”. Mira va començar 
la xerrada mostrant el seu 
“afecte i admiració” per la 
ciutat de Vic, sobre la qual 
no es va posicionar més. “Es 

necessita valentia per defen-
sar el que defenses”, li va 
recordar al final de la inter-
venció Modest Reixach, del 
Patronat d’Estudis Osonencs, 
que ja havia avisat que, en 
aquesta ocasió, havia estat 
convidat no com a expert 
sinó “com a pensador. Algú 
que reflexiona i ens fa refle-
xionar”. El Temple Romà es 
va omplir per escoltar-lo.

Vol-Ras diverteix el 
públic del Centre 
Comunitari del Remei

Vic La sala del Centre Comu-
nitari del Remei de Vic gai-
rebé es va omplir per veure 
l’actuació de Vol-Ras diven-
dres al vespre. Durant una 
hora i un quart el públic va 
riure i s’ho va passar bé amb 
els gags i l’actuació dels tres 
components de Vol-Ras. Van 
oferir un espectacle diver-
tit: Canguelis, un seguit de 
situacions que els del grup 
executen magistralment 
servint-se, naturalment, de 
la gesticulació i l’expressió 
de la cara. Els actors, amb el 
vigatà Joan Sagalés al capda-
vant, creen situacions còmi-
ques a partir de la por. JO

R
D

I 
PU

IG

L’Institut del Teatre 
prepara uns tallers 
d’interpretació

Vic Aquest dimarts es farà 
al Centre d’Osona el primer 
de dos tallers d’interpretació 
de l’Institut del Teatre de 
Barcelona. Els tallers de ter-
cer curs d’interpretació estan 
dirigits pels directors Ramon 
Simó i Toni Casares. Les 
peces que dirigiran per a la 
realització d’aquests cursos, 
(el segon serà l’altre dimarts 
dia 17 de juny, totes dues a 
dos quarts de nou) són El 
crit de Howard Baker per a 
Ramon Simó. I el segon taller 
serà en base a l’obra La vida 
de les substàncies, de Simon 
Donald. 


