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L’actriu va recitar els seus textos a la Sala Maideu

El Sagarra de la Sardà

Vic

J.V.

Cal un punt de maduresa per dir 
Sagarra ben dit. I Sagarra no són sola-
ment els versos, encara que aquests 
estiguin entre els més populars de la 
literatura cata-
lana del segle 
XX. Sagarra és 
també la prosa, 
i dins de la pro-
sa, els articles 
periodístics on 
va mostrar la 
seva insacia-
ble curiositat 
pel món que 
l’envoltava. I 
seria encara 
més, però amb 
aquests dos ingredients n’hi ha ben 
bé prou perquè Rosa M. Sardà i la 
vigatana Carme Cané –actriu i direc-
tora– ens retratin un autèntic geni de 
la paraula. El seu muntatge, Sagarra 
dit per Rosa Maria Sardà, arribava 
dissabte a l’Auditori Joaquim Maideu 

de L’Atlàntida, com per recordar-nos, 
a l’inici de la temporada, que som en 
el 50è aniversari de la mort del geni. 

Sense deixar de ser fidelíssima a 
l’esperit de Sagarra, la Sardà el porta 
al seu terreny. Els articles periodís-
tics donen peu als poemes, i entre 

uns i altres, 
llisquen els 
comentaris 
punyents i irò-
nics de l’actriu, 
molt a to amb 
el tarannà de 
l’escriptor. Des 
de la Cançó del 
traginer amb 
què comença 
fins a Aigua 
marina, La can-
çó de la mort, 

Fra Rupert..., el fragment de L’hostal 
de la Glòria amb Mercè Pons i Rosa 
Vila o Les floristes de la Rambla, l’es-
pectacle ens posa Sagarra a l’abast 
amb la personalitat d’una gran actriu 
que no roba protagonisme a qui real-
ment l’ha de tenir: la paraula. 

Grups de hip-hop van actuar divendres al Clau de Fa

‘Rapejant’ mossèn Cinto

Vic
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En un gènere com el hip-hop, que 
acostuma a utilitzar el castellà o l’an-
glès com a llengua d’expressió, veure 
que joves MC’s osonencs s’atreveixin 
a rapejar poe-
mes de Jacint 
Verdaguer, 
Enric Casassas, 
Palau i Fabre 
o Gabriel Fer-
rater no deixa 
de ser insòlit. 
L’experiència 
va tenir com a 
escenari, diven-
dres a la nit, 
el restaurant i 
espai cultural 
Clau de Fa, a L’Atlàntida, que també 
inaugurava la seva temporada d’acti-
vitats. 

Joves rapers osonencs, com Jackye, 
Incor i Marghon, van donar veu als 
textos literaris, al costat dels propis, 
recollint el repte que els havien fet 

els organitzadors. “Pot semblar anec-
dòtic, però és un fet cultural impor-
tantíssim”, explica Jeroni Vinyet, un 
dels responsables de Clau de Fa. El 
rap en català –i a partir de textos lite-
raris– “trenca motlles i prejudicis”. 
I si la rima forma part de l’essència 

del rap des dels 
seus orígens, 
potser la con-
nexió no és tan 
llunyana. 

La programa-
ció de Clau de 
Fa comença a 
partir d’aquest 
concert, amb 
l’objectiu de 
complemen-
tar l’oferta de 
L’Atlàntida des 

d’una perspectiva diferent: “L’oci 
nocturn també pot servir per cultu-
ritzar”, explica Jeroni Vinyet. Per 
començar, han fet una edició amb 20 
textos de poetes catalans contempo-
ranis que s’entrega a cada client que 
demana una consumició. 

L’Atlàntida s’emociona amb l’espectacle d’Oriol Broggi que inaugurava temporada

Tots comediants, tots ciutadans
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La ballarina Cristina Piferrer i Toni Flores, ballant davant de la resta d’actors protagonistes, usuaris i monitors del Centre Mèdic Psicopedagògic

Vic

Jordi Vilarrodà

I durant una hora, almenys 
durant una hora, no hi 
va haver diferències. 
Sobre l’escenari, tots 
eren comediants... Els 
Actors del Centre Mèdic 
Psicopedagògic però que 
allà eren, sobretot, actors... 
Altres actors professionals 
amb cares conegudes com 
les de Clara Segura, Xavier 
Boada, Ramon Vila, Oriol 
Tramvia, Armand Villén, 
Jaume Sisa... Les corals, veus 

del Cabirol i el Cor de Noies 
de l’Escola de Música. Els 
geganters que portaven el 
Merma, el Nen i la Vella. Els 
músics, els que estaven al 
fossat i el gran Pep Sentmartí 
amb la gralla. La ballarina 
Cristina Piferrer... Des del 
mateix escenari i com un 
actor més, Oriol Broggi 
oficiava de demiürg, enllaç 
entre totes les energies que 
s’han concentrat els últims 
mesos i que divendres 
esclataven a la Sala Ramon 
Montanyà, en l’espectacle 
inaugural de la temporada. 

Una creació on va surar, per 
damunt de tot, la màgia del 
teatre. 

Concebut com una suc-
cessió d’escenes suggerents, 
poètiques i en alguns casos 
còmiques, les referències de 
Shakespeare (El somni d’una 
nit d’estiu o Hamlet) estruc-
turen un fil de continuïtat 
entorn del teatre, amb els 
principals protagonistes fent 
el paper d’actors amateurs 
que estan preparant una obra 
i que en aquest procés es 
troben amb la resta d’intèr-
prets. L’objectiu no és crear 

un fil argumental nítid, sinó 
acumular sensacions a partir 
d’una mínima estructura. 
Com en la pintura impressi-
onista, són pinzellades que 
vistes en conjunt i en pers-
pectiva acaben configurant 
una obra i, en definitiva, 
comunicant emocions i sen-
timents. 

D’aquest conjunt, la memò-
ria en recordarà fragments. 
El pas a dos de Cristina Pifer-
rer ballant amb Toni Flores, 
un dels protagonistes. L’en-
trada a l’escenari de Xavier 
Boada, vestit de capellà i con-

duint un Seat 600 amb Jaume 
Sisa de copilot. El mateix Sisa 
cantant El setè cel. El caos 
organitzat dels actors discu-
tint a escena com es distribu-
eixen els papers d’El somni 
d’una nit d’estiu. El monòleg 
d’Antígona de Clara Segura. 
L’emoció final dels actors, 
que van sortir dues vegades 
a escena amb el públic dem-
peus, no menys emocionat. I 
la sensació, al capdavall, que 
si a l’escenari tots havien 
estat actors en aquella sala 
tots havíem estat ciutadans. 
Sense distincions. 

“Redescobrim 
la funció social 
de la cultura”
Vic Mercè Generó, de la 
Fundació Centre Mèdic 
Psicopedagògic d’Osona, 
recordava abans de l’estre-
na que de res no serviria 
fer una obra de teatre si 
això no fos útil per als 
objectius terapèutics. És 
a dir, per contribuir a la 
millora de les persones 
amb problemes de salut 
mental que atenen. Vista 
la comoditat amb què els 
actors es van desenvolupar 
a l’escenari, l’objectiu es 
va complir. Des de la seva 
butaca, ho comprovava 
també amb admiració el 
conseller de Benestar Soci-
al i Família, Josep Lluís 
Cleries, que va assistir a 
l’estrena. El regidor de 
Cultura, Joan López, en 
feia referència l’endemà, 
a l’inaugurar el nou centre 
ETC al Remei: “Vic està 
redescobrint la funció 
social de la cultura”. 


