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26 NOU9 OPINIÓ EL

L’examen

Aquest any 
se n’han 
complert 
30 de la 
marxa Rupit-
Taradell. Els 
43,5 quilò-

Pere Casadevall  
Excursionista    
de Taradell

APROVAT

metres entre els dos pobles 
es deuen fer feixucs. Pere 
Casadevall ha fet el recor-
regut 29 vegades, el rècord, 
per ara. L’estúpida mili li va 
impedir fer les 30 edicions.

Joan Redorta  
Director de   
Càritas de Vic

APROVAT

ens està flagel·lant. Càritas 
ha firmat un conveni amb el 
Consorci Hospitalari de Vic 
per atendre i donar suport 
a persones sense recursos i 
afectades per malalties men-
tals.

Últimament, 
Càritas porta 
més marxa 
que mai. Pot-
ser és degut, 
precisament, 
a la crisi que 

Anna Erra  
Regidora d’Educació   
de l’Ajuntament de Vic

APROVAT

acabades i està previst que el 
centre iniciï l’activitat a les 
noves aules després de les 
festes de Nadal, quan comen-
ci el segon trimestre del curs. 
S’ha de reconèixer que tot ha 
anat molt ràpid.

La primera 
fase de les 
obres del 
nou edifici 
de l’institut 
La Plana de 
Vic ja estan 

Crisi al teatre amateur?
Josep M. Diéguez Dramaturg

Qui més qui menys, tothom recorda el Tor-
na, torna Serrallonga dels Esquirols. La cançó 
dibuixa mentalment un mapa, amb els seus 
punts cardinals: des de Sau a la Cellera, des 
del Far al Matagalls. En tracem un, també 
nosaltres, de mapa? Podríem dir, per exemple, 
des de Sant Quirze a Centelles, des de Prats a 

Tavertet. I anar omplint després aquesta creu imaginària amb 
fites com Santa Eulàlia de Riuprimer, Sant Hipòlit de Voltregà, 
Balenyà, Vilanova de Sau, Tona, Taradell, Calldetenes... 

Potser caldria substituir algun d’aquests noms per un altre, i 
segur que se n’hi podrien afegir uns quants més. Són, senzilla-
ment, poblacions d’Osona i el Lluçanès que compten amb un 
equipament susceptible de fer-hi teatre. No grans producci-
ons, muntatges que només poden trepitjar escenaris determi-
nats. Ni tan sols espectacles professionals. Ja existeixen, per a 
això, llocs com Torelló o Vic. En canvi, hi ha un seguit de crea-
cions escèniques sorgides de grups de teatre amateur d’aques-
tes contrades, que hi podrien fer cap per garantir el fet teatral 
en poblacions que d’altra manera no podrien gaudir-ne mai. 

I que ningú no surti ara amb el tema dels costos, si us plau. 
El teatre amateur no té afany de lucre. Quantes vegades s’as-
saja durant mesos per acabar muntant un espectacle que es 
representarà una, dues, tres, amb sort mitja dotzena de vega-
des? Quants grups no donarien el que fos per tenir empa-
raulats, abans de començar a assajar, una dotzena de bolos? 
N’hi hauria prou a organitzar un circuit comarcal de difusió 
d’aquests espectacles. El cost seria mínim, i ningú no faria 
escarafalls per pagar, per exemple, entre 3 i 5 euros d’entrada 

per ajudar a cobrir les despeses bàsiques. I si calgués podria 
implicar-s’hi el Consell Comarcal, que poques vegades trobaria 
un projecte que s’adeqüés tant a la seva mateixa raó d’existir.

Que fem volar coloms? De cap de les maneres. Res del que 
s’està plantejant aquí no demana actuacions excepcionals. 
Osona i el Lluçanès tenen una llarga trajectòria pel que fa 
al teatre no professional. És més: algunes de les poblacions 
esmentades disposen ja d’una Mostra de Teatre Amateur. És 
el cas de Sant Quirze de Besora, de Sant Hipòlit de Voltregà, 
i fins i tot d’un Calldetenes que tot i comptar, en aquest cas 
sí, amb un escenari professional, ha decidit implicar-se en el 
suport als grups amateurs.

La pregunta sorgeix de seguida: hi ha prou grups per ende-
gar un projecte així? Una simple ullada setmanal a les pàgines 
de cultura d’EL 9 NOU ens descobreix que no tan sols n’hi ha, 
de grups, sinó que periòdicament en sorgeixen de nous o se’n 
reactiven de vells. En temps de crisi, les alternatives d’oci de 
proximitat van molt buscades.

I ja que parlem de crisi... sembla ser justament aquesta la 
raó de la dràstica retallada en les subvencions que ha patit 
la Coordinadora de Grups de Teatre Amateur de la Comar-
ca d’Osona. Una retallada que els ha obligat, segons les seves 
pròpies paraules, a restar en “situació de letargia”. Segur que 
no farien escarafalls a l’hora d’assumir la responsabilitat de 
coordinar un projecte com aquest, davant del qual els ajun-
taments petits podrien al·legar una evident falta de recursos 
humans. Les bases operatives que podrien utilitzar semblen 
clares: Prats, on hi ha un dels nuclis durs del teatre no profes-
sional de qualitat; Centelles, que n’assumeix la trobada anual; 
i el que pogués oferir el Consell Comarcal. Segurament, amb 
menys diners que els que hi havia fins ara es podrien fer més 

coses. És possible que algú considerés que certs 
espais, sales polivalents la majoria, no reunien les 
condicions ideals. En època de crisi ja se sap que 
tothom ha de cedir una mica, i si l’invent funcio-
nés serien els mateixos ajuntaments els primers 
interessats a condicionar-los. 

La Coordinadora ja ha anunciat que deixa d’edi-
tar la revista Molta merda. Dol, però probablement 
és inevitable. El que no ens podem permetre, però, 
és que desaparegui el Premi Boira de textos tea-
trals. I ara corre perill. Un certamen que ha tingut 
el mèrit immens de fer-se un nom entre els estu-
diants de Dramatúrgia de l’Institut del Teatre de 
Barcelona, un certamen que atrau com cap altre 
autors joves i sovint nous, corre perill. Ja han sor-
tit les bases d’enguany. Estaria molt bé, com a crit 
d’alerta i compromís de cara al futur, que el primer 
any que el Boira apareix sense dotació econòmica 
sigui el de més participació, el que reculli més ori-
ginals presentats. Una bona manera d’aconseguir-
ho seria que aquelles i aquells que l’han –l’hem– 
guanyat alguna vegada, hi enviessin també aquest 
cop algun original. Sovint, l’administració és de 
reflexos lents i cal esperonar-la. Al teatre professi-
onal català hi sovintegen actrius i actors osonencs. 
Algú s’ha parat a pensar d’on han sortit, la majo-
ria?

Vicenç Fenollar  
Director econòmic financer de 
l’ICS de la Catalunya Central

SUSPENS

ca, amb les autoritats dient 
que hi havia calma total i, tot 
seguit, sortir els treballadors 
amb pancartes. El centre té 
dos ascensors, un espatllat i 
l’altre gairebé. Ja fa temps. I 
continuen espatllats.

La situació 
que es va 
viure dijous 
al CAP Vic 
Nord va ser 
una mica 
esperpènti-

Josep 
Comajoan

Divendres, 
13. Llegeixo 
a EL 9 NOU 
que les res-
tes arque-
ològiques 

de la plaça Gaudí de Vic es 
taparan. El regidor Xavier 
Solà, però, diu que les restes 
trobades se “significaran” en 
el paviment. Sí, és clar, com 
a la plaça de la Catedral, on 
com deia el company Jordi 
Vilarrodà un dia, no se sap 
ben bé si el que s’hi va dibui-
xar al terra és un caprici de 
l’arquitecte o el senyal d’on 
va aterrar l’últim ovni que va 

deixar-se caure per Vic. Tant 
costa deixar constància escri-
ta en algun cartellet de què 
vol dir aquesta “significació” 
en el paviment? Si els de Vic 
no se n’acaben de sortir, que 
passin per la plaça de Sant 
Eudald de Ripoll, on queda 
perfectament “significat” i 
també explicat que allà hi 
havia hagut l’antiga església 
de Sant Eudald. Anar de tant 
en tant a Ripoll és saludable. 
No només per anar-hi a pido-
lar la vegueria de l’Alt Ter.

Dilluns, 14. Els treballa-
dors de l’ABS Vic Nord, de 
l’ambulatori, em deixen un 
parell de comentaris al bloc. 
Firmen “Els 40 del CAP Oso-
na”, i suposo que referint-se 
al que un alt càrrec de l’ICS 
va dir divendres, quan va 
treure importància a l’avaria 
dels ascensors, dient que el 
que feia més temps que no 
anava feia quatre setmanes, 
em remeten a la informació 
del ple de Vic que vam publi-
car a EL 9 NOU... el juny de 

2008! Aleshores, Laia Jurado 
(CUP) ja va demanar per 
l’avaria d’un dels ascensors 
que feia mesos que no funci-
onava bé. El que dic sempre: 
el gran enemic dels polítics 
són les hemeroteques. Deu 
fer quatre setmanes que 
l’ascensor va deixar de fun-
cionar ara sí ara no, però feia 
mesos que feia el tonto. I fins 
que no es va informar del 
tema a la premsa, ningú es 
va moure. El més preocupant 
de tot, com apuntàvem en 
l’editorial de dilluns, és que 
l’avaria dels ascensors potser 
només és un símptoma, o la 
punta de l’iceberg, d’un sis-
tema sanitari més avariat del 
que seria desitjable.

Que Vic n’aprengui 
de Ripoll

A corre-cuita                                             jcomajoan.blogspot.com


