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El dramaturg de Prats de Lluçanès s’hi havia presentat amb ‘El principi d’Arquímedes’

Josep Maria Miró torna a guanyar 
el Premi Born de teatre a Menorca

Les escoles de 
música d’Osona 
viuran una festa 
de Santa Cecília 
reivindicativa

Vic

EL 9 NOU

Totes les escoles de música 
d’Osona han volgut donar 
aquest any a la festa de Santa 
Cecília un caràcter reivin-
dicatiu. Ho fan sumant-se a 
un manifest que ha impulsat 
l’Associació Catalana d’Es-
coles de Música (ACEM), en 
què es recorda al Departa-
ment d’Ensenyament que la 
retallada de les subvencions 
(d’un 23% pel curs passat) 
representa un pas enrere “en 
la gran tasca que han portat 
a terme els ajuntaments per 
democratitzar l’accés als 
ensenyaments artístics”. El 
manifest demana que no 
s’apliqui aquesta retallada 
i, alhora, una planificació 
de futur “que garanteixi la 
continuïtat i qualitat de les 
escoles de música i dansa”. 
A banda del manifest, les 
escoles han muntat diferents 
actes acadèmics, la majoria 
per aquest dimarts, dia de la 
patrona de la música.

Vic Godard, la llegenda punk a Vic

Vic La sexagenària llegenda del punk anglès Vic 
Godard va actuar divendres passat a la Jazz Cava jun-
tament amb uns rejovenits The Subway Sect, nom que 
rep la seva banda d’acompanyament. Prèviament els 
osonencs Mates Mates van fer sonar les cançons que 
conformen el que serà el seu disc de debut, que serà 
editat per la jove discogràfica Famèlic Records aquest 
mateix hivern, amb més energia i rodatge que mai, tot i 
que sense perdre l’aire despentinat, fresc i amateur que 
els caracteritza. Durant el seu torn, Godard va repassar 
la seva llarga trajectòria en un concert de prop de tres 
quarts d’hora farcit de hits de totes les seves èpoques. 
Aquesta setmana el mite britànic gravarà dues cançons 
inèdites al Gornal de Gurb comptant amb els Mates 
Mates com a banda d’acompanyament i amb l’equip de 
Janowski Studios com a tècnics de so. Aquests dos nous 
temes veuran la llum únicament en format digital.
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Les Nits Digitals acaben sublimades

Vic Una instal·lació a l’Orfeó Vigatà va marcar, diven-
dres passat, el punt i final de les Nits Digitals 2011. 
Després de tres sessions a la Jazz Cava i d’un taller 
enfocat als més petits, la presentació del projecte 
[Sublimation] a càrrec del col·lectiu SONOM i del pro-
gramador dAAX! va tancar el cicle fins l’any vinent. Tot 
i desenvolupar-se en un dia i un espai no habituals per 
les Nits Digitals, no van ser pocs els qui es van acostar 
i van poder gaudir d’un meravellós espectacle on la 
llum es convertia en música a través d’un seguit d’ones 
en una piscina plena de CO2 en procés de sublimació 
(concretament a setanta graus sota zero). Juntament 
amb l’activitat que va obrir el cicle, la presentació d’un 
joc que el Parc Biomèdic de Barcelona havia encarregat 
al centre artístic Hangar, amb aquest projecte les Nits 
Digitals s’han acostat més que mai al punt de confluèn-
cia entre la ciència i l’art.

Ciutadella

J.V.

Per segona vegada, Josep M. 
Miró ha guanyat el Premi 
Born de teatre que es conce-
deix a Ciutadella (Menorca) 
i que està considerat entre 
els més importants de l’Estat 
espanyol. El dramaturg de 
Prats de Lluçanès s’hi havia 
presentat amb l’obra El prin-
cipi d’Arquímedes. 

El Premi Born de teatre 
arribava enguany a la 36a 
edició, convocat pel Cercle 
Artístic de Ciutadella. Entre 
les quatre finalistes, el jurat 
es va decantar per la de Josep 
M. Miró, “una obra molt 
valenta, una reflexió sobre 
la perversitat, absolutament 
posada al dia”, segons Esteve 
Miralles, escriptor i traduc-
tor, que actuava com a porta-
veu del jurat. D’aquest també 
en formava part el conegut 
actor Sergi López, l’actor i 
director Carles Alberola i la 
dramaturga i directora Mag-
da Puyo. El premi per al gua-
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El dramaturg Josep M. Miró

nyador és de 18.500 euros, a 
part de la publicació de l’obra 
guanyadora en edició bilin-
güe (castellà i català). 

El jurat no va estalviar 
elogis a l’obra de Miró: “És 

una obra perfecta, rodona”, 
deia Miralles. El principi 
d’Arquímedes parla “de com 
funcionem les persones, i del 
mal que podem fer a partir 
de la por”. La perversitat és 

vista des d’una visió actual, 
reflexionant sobre què se’n 
pot considerar i què no, en 
una societat que cada vega-
da ha anat fent més curt el 
llistat d’allò que es considera 
pervers. Els integrants del 
jurat van destacar també la 
capacitat de Josep M. Miró 
per adequar la seva forma de 
treballar al to i el tema del 
text. “Inventa una manera 
d’escriure per a cada obra, 
per a cada tema, per cada 
argument”. 

Aquest judici és fonamen-
tat: al Premi Born ja coneixi-
en Josep M. Miró per haver-
lo guanyat l’any 2009 amb 
l’obra La dona que perdia tots 
els avions. Aquesta obra es 
va publicar (Arola Editors), 
però encara no s’ha estrenat 
als escenaris. Paradoxalment, 
sí que s’ha traduït al francès 
i se’n farà una lectura drama-
titzada en aquesta llengua, 
el proper mes de desembre 
al Théâtre Ouvert de París, 
amb presentació de l’edició 
francesa. 
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Els Dijous a l’Institut 
del Teatre comencen 
amb ‘Antagònics’

Vic Antagònics, un diàleg 
escènic entre un transfor-
mista i una ballarina, obre 
aquesta setmana una nova 
temporada dels Dijous a 
l’Institut del Teatre. La 
companyia de Vero Cendoya 
porta a escena aquest mun-
tatge, que la mateixa balla-
rina interpreta, al costat del 
transformista Rubén Cardo-
so, amb 25 anys d’experièn-
cia en aquest gènere. L’obra 
es podrà veure dijous a les 9 
del vespre, a la sala de l’Insti-
tut del Teatre a Vic. 

Òmnium Voltreganès  
vol trobar restes de la 
Guerra de Successió

Les Masies de Voltregà 

La secció local d’Òmnium 
Voltreganès col·laborarà 
amb l’historiador Francesc 
Xavier Hernández Cardona 
i el seu equip de Didàctica 
del Patrimoni per localitzar 
i si escau fer les excavacions 
de les batalles de la Guerra 
de Successió a les zones de 
la Gleva, Montesquiu i Sant 
Boi de Lluçanès. El projecte 
es presentarà aquest dimarts 
a 2/4 de 9 del vespre a l’ajun-
tament de les Masies, amb 
presència de l’historiador. 


