
Una seu 
merescuda
Miquel Erra

A les portes 
de la seva 
inauguració, 
s’ha parlat i es 
continuarà par-
lant, i molt, de 

la nova L’Atlàntida. De si 
el projecte és desmesurat. 
Del seu cost. Del manteni-
ment. De la programació. 
De si serà capaç de capi-
talitzar el “renaixement” 
cultural de Vic, com decla-
ra l’alcalde. O de com hi 
encaixarà, per exemple, 
el teatre no professional 
–per cert, sempre he pen-
sat que seria bo incloure 
en aquest debat la, en 
part, infrautilitzada sala 
de l’Institut del Teatre, 
propietat de la Diputació. 

Del que no se n’ha parlat 
tant, fins ara, és que, a 
banda d’un impressionant 
teatre i d’un gran auditori, 
l’equipament també serà 
la merescuda i moderna 
seu de l’Escola de Música 
i Conservatori de Vic. 
Una aposta que, dit amb 
modèstia, només s’ha assa-
jat amb l’Esmuc i L’Audi-
tori. A vegades ens costa, 
des de casa, sentir-nos 
orgullosos de les nostres 
institucions. Estem par-
lant d’una escola que, amb 
160 anys d’història, arriba 
als nostres dies amb una 
presència i un pes social 
indiscutibles. Per als qui 
pensen que la música i la 
pràctica musicals apor-
ten uns valors educatius 
de pes, tenir una escola 
amb aquesta trajectòria, 
que aixopluga un miler 
d’alumnes, bé mereix d’un 
entorn “de primera divi-
sió”. És així com s’anirà 
dibuixant el futur cultural 
de la ciutat, i del país. Ara 
caldrà saber-lo gestionar, 
aquest futur. El de L’At-
làntida, sobretot.
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Solà diu que en podran disposar, però recorda que “tenim altres espais”

El teatre amateur tem que no 
li deixin fer ús de L’Atlàntida
Vic

J.V.

Si L’Atlàntida ha de jugar 
a primera divisió, on tot és 
professional, hi haurà lloc 
per als amateurs? Els grups 
de teatre de Vic es fan aques-
ta pregunta quan falten 
només dues setmanes per a 
la inauguració del nou equi-
pament, i coincidint també 
amb la polèmica entre un 
d’aquests grups –el de l’Or-
feó Vigatà– i l’Ajuntament 
per les pèssimes condicions 
de sonoritat de l’espai dels 
Trinitaris, que hauria pogut 
funcionar com a escenari 
alternatiu. 

Xavier Solà assegura que 
“en alguns moments durant 
l’any” les entitats seran a 
L’Atlàntida, i que en podran 
disposar seguint “un règim 
de lloguer”. En la presentació  
del nou teatre, el regidor de 
Cultura va recordar que tam-
bé “tenim altres espais”, com 
el Centre Cívic del Remei, i 
que fins avui no s’havia plan-
tejat aquesta qüestió perquè 
encara duraven les obres. 
“Ara ens hem d’asseure”, va 
dir. Aquesta setmana vinent 
té previst fer-ho, per exem-
ple, amb Ventall Teatre. Xevi 
Font, president del grup, 
espera que l’Ajuntament 
faci una proposta clara per 
als grups de teatre amateur 
“perquè fins ara encara no la 
tenim”. En el cas concret de 
Ventall, recorda també que 
des de fa anys la companyia 
té pendent “la necessitat 
d’un local per compartir amb 
altres entitats, pagant un llo-
guer”. La falta d’aquest local 
i la desaparició de L’Atlànti-
da vella, on actuaven regular-
ment, els ha obligat “a sobre-
viure com hem pogut”. 
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Vic

J.V.

L’alcalde de Vic, Josep M. 
Vila d’Abadal, va negar 
dimecres en el ple de 
l’Ajuntament –a preguntes 
dels tres grups de l’oposi-
ció– que hagués amenaçat 
el grup de l’Orfeó Vigatà 
de no deixar-los actuar als 
Trinitaris. Dimecres passat, 
aquest grup havia emès 
un comunicat acusant Vila 
d’Abadal d’haver pronunci-
at expressions “amenaçado-
res” després d’inaugurar la 
rehabilitació del nou espai, 
el dissabte del Mercat del 
Ram. Segons aquest comu-
nicat, Vila d’Abadal els 

hauria dit que “després del 
que heu fet, vosaltres segur 
que no hi fareu teatre aquí” 
o que “els diners no sé si 
els destinarem a la segona 
fase o anirem a arreglar els 
camins dels pagesos que 
prou falta els fa”. El grup 
de l’Orfeó havia aprofitat 
la seva intervenció en l’acte 
per fer una paròdia dels 
Pastorets amb un diàleg 
molt crític amb les condici-
ons acústiques dels Trini-
taris. En la nota que van fer 
pública, afirmaven també 
que “tenim un local abso-
lutament estèril per practi-
car-hi, ja no només teatre, 
sinó moltes altres activitats 
culturals”. 

El grup teatral de l’Orfeó acusa l’alcalde d’amenaçar-los

Una inauguració amb ressò
Josep M. Vila d’Abadal –d’esquenes, amb Xavier Solà– en la inauguració de la rehabilitació dels Trinitaris

En la seva resposta al ple, 
Vila d’Abadal va recordar 
que l’Orfeó serà “l’única 
entitat privada que tin-
drà un local municipal de 
franc”, després que l’Ajun-
tament s’hagi gastat un 
milió d’euros a reformar 
l’estructura dels Trinita-
ris. En una segona fase, 
està previst millorar-ne 
la sonoritat i l’escenari i 
posar-hi butaques. L’alcalde 
va insistir que el grup de 
l’Orfeó coneixia aquestes 
previsions, i que ell mateix 
els ho havia comunicat per-
sonalment.

Vídeos i documentació a 
www.el9nou.cat


