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Víctor Sunyol

No passa cas-
tanyada que 
no es parli 
arreu de la 
substitució 
de pràctiques 

tradicionals autòctones 
pel comerç i per tradici-
ons que responen a altres 
sistemes culturals.

Els senyals d’identitat 
que comporta la tradició 
s’han anat esborrant de 
la realitat popular i se sol 
cercar remei en la conser-
vació purista d’aquestes 
pràctiques o creences, 
oblidant que la cultura 
tradicional perquè sigui 
realment popular ha 
d’adaptar-se als temps, 
que la conservació fos-
silitzada de la tradició 
comporta la seva mort 
per desconnexió amb el 
present. No actuen així 
altres cultures, com les 
colonitzadores, i és una 
causa que guanyin ter-
reny en l’imaginari i la 
pràctica populars (a més 
de tenir un aparell d’es-
tat).

És cert que ara vivim 
un moment àlgid d’aques-
tes formes conservades 
(i conservadores) del 
nostre folklore. Possi-
blement sigui el seu cant 
de cigne, o és l’inici de la 
seva conversió en anèc-
dota buida, com passa en 
altres pobles on la iden-
titat cultural és només 
anecdòtica i residual.

Perquè, a més, s’ha 
iniciat un fortíssim 
procés de reducció de 
la identitat cultural –i, 
per extensió, nacional– a 
unes formes o pràctiques 
de cultura tradicional 
que han passat de ser un 
reflex d’aquesta identitat 
a ser-ne l’essència. Un 
altre principi de la fi?

SI...

Som   
qui som?
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Els assistents a la presentació del festival, dimecres a l’ajuntament de Torelló

Torelló

J.V.

Canvi de nom i variació de 
rumb. Rebatejat com a Festi-
val Caixa Sabadell de Cinema 
de Muntanya, el certamen 
de Torelló arriba a la 27a edi-
ció amb una implicació més 
gran de l’entitat d’estalvi i 
un accent més intens en el 
fet cinematogràfic, més enllà 
de les gestes esportives. El 
festival, que es va presentar 
dimecres a l’ajuntament de 
Torelló, tindrà lloc entre els 
dies 13 i 22 de novembre. 

Entre les més de 100 pel-
lícules presentades a con-
curs, se n’han seleccionat 27 
per a la secció competitiva, 
procedents de 13 països. “No 

ha estat una any prolífic en 
bones pel·lícules”, afirmava 
Joan Salarich, director del 
festival, “però tot i això hem 
fet una programació varia-
da”. Com a al·licient per a 
l’espectador, es procura que 
hi hagi “personatges convi-
dats a cada sessió”. En la línia 
de “centrar-nos en el cine-
ma”, un dels convidats estre-
lla d’aquest any serà el fran-
cès Jean Affanasieff (París, 
1953), escalador i cineasta, 
amb més de 50 títols en la 
seva trajectòria. També serà 
a Torelló un altre munta-
nyenc i documentalista fran-
cès, Louis Audoubert, que 
als seus 74 anys representa 
“la història del pirineisme 
de l’últim mig segle”. Final-

Creacions ‘a mida’ 
d’indrets de Prats

JO
R

D
I 

PU
IG

La presentació d’Itineràncies a Avinyó, a mig camí d’Osona i el Bages

Prats de Lluçanès

J.V.

Peces úniques, obres que 
han estat pensades per a 
un espai concret es faran 
presents aquest cap de set-
mana a Prats, en la segona 
edició d’Itineràncies. La 
relació entre la creativitat i 
el territori és l’eix d’aquest 
festival, dirigit per la core-
ògrafa i ballarina pradenca 
Ada Vilaró, i en el qual s’han 
implicat col·lectius de base, 
com l’Alberg de Cultura Cal 
Gras d’Avinyó o la revista 
manresana d’art Q, amb el 
suport de l’Ajuntament de 
Prats. A banda de l’exhibició 
de les creacions en carrers 
i places de Prats, dissabte a 

la tarda i diumenge al matí, 
el festival Itineràncies tam-
bé inclou una trobada amb 
agents culturals del Lluça-
nès, Osona i el Bages, aquest 
any sota el lema “Creació, 
comunicació i mobilitat”.

Després de l’èxit de l’any 
passat, Itineràncies ha tor-
nat a convocar a Prats un 
grup de creadors que han 
triat ells mateixos el lloc 
on treballaran. “Cadascú ha 
escollit un carrer, una plaça, 
un indret...”, explica Ada 
Vilaró. El Safareig, el carrer 
de Sant Pere o els camps de 
Cal Dama, dissabte a la tarda, 
i el mercat o els jardins de 
Cal Bach, diumenge al matí, 
acolliran les propostes. En 
la primera sessió, la dansa A 

ment, passaran per Torelló 
els alpinistes Nil Bohigas i 
Enric Lucas, commemorant 
els 25 anys de l’expedició 
catalana a l’Annapurna. El 
programa del festival inclou, 
entre altres propostes com-
plementàries, l’exposició de 
producció pròpia “La munta-
nya en els gèneres cinemato-

gràfics”. L’Obra Social de Cai-
xa Sabadell, que col·labora 
amb el festival de Torelló 
des de 1998, ha augmentat 
aquest any la seva aportació 
econòmica fins als 80.000 
euros “perquè forma part de 
la nostra sensibilitat”, segons 
el seu president, Salvador 
Soley.

Prats... de Carme Torrent, la 
performance de Josep Roca 
L’home del vi, la improvisació 
de música i veu Mullader a 
la Lluna d’Anna Subirana i 
Imma Udina i les interven-
cions Museu itinerant de la 
mateixa Associació Itine-
ràncies. Aquesta última pro-
posta es repetirà diumenge, 

juntament amb el teatre de 
carrer de la Cia. Mr. Buffó, 
la improvisació de música i 
dansa Primer cop, amb Marc 
Egea, Isidre Rebenaque i 
Ada Vilaró, i la instal·lació 
Tree&sound, de David Cruz 
i Raul Madrid. En diferents 
llenguatges, totes compartei-
xen “la contemporaneïtat”.

Francesc Orenes presenta el seu debut poètic

Vic Segons pròpia confessió, “el brou de cultiu de Vic” va 
impulsar Francesc Orenes a escriure el seu primer llibre de 
poesia, A flor de pell (Arola Editors), que divendres passat 
es va presentar al Temple Romà. L’escriptor Antoni Plade-
vall va definir l’obra com “una exaltació de la vida on domi-
na el gaudi de l’amor”. 
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Caixa Manlleu obre una sala d’art al Mil·lenari

Vic Una exposició del fotògraf Xavier Vilaregut (a l’es-
querra), que retrata les estàtues humanes del concurs que 
es fa a Manlleu, va inaugurar dimecres la nova sala d’art 
Mil·lenariu. Aquest espai –ubicat a l’edifici Mil·lenari de 
Vic i gestionat per l’Obra Social de Caixa Manlleu– s’obrirà 
especialment al treball de dissenyadors i fotògrafs. 
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Conferència sobre 
Egipte a través de 
l’art, a Sant Joan

Sant Joan de les Aba-

desses La sala de plens de 
l’Ajuntament de Sant Joan 
acollirà dissabte a les 6 de la 
tarda una conferència que 
porta per títol “Egipte a tra-
vés de l’art”, a càrrec del cam-
prodoní Josep Maria Güell. 
La xerrada permetrà fer un 
recorregut per la història de 
l’Egipte faraònic, coneixent 
els artesans i la seva mane-
ra de treballar. Al mateix 
temps, es farà un recorregut 
per les tres èpoques històri-
ques més importants.

Tot a punt per al segon festival Itineràncies

Un festival més 
cinematogràfic

Els films de muntanya tornen a Torelló


