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No fa gaires 
dies, un amic 
em va ensenyar 
dos dibuixos 
que acabava 
de comprar: 

Dos preciosos papers de 
Ramon Martí i Alsina, el 
més important autor del 
realisme català i espa-
nyol i creador de l’escola 
paisatgística catalana, 
entre altres mèrits. (Si no 
el coneixen, Google els 
donarà compte de l’extra-
ordinària talla d’aquest 
artista.)

Davant la meva sorpre-
sa, l’amic em va confessar 
que li havien costat un 
preu irrisori, ja que per 
als venedors i, per tant, 
per a la societat, tenien 
molt poc valor, se’ls treien 
de sobre. Tots dos li van 
costar menys que un ordi-
nador portàtil d’oferta 
en uns grans magatzems 
o que un iPad2; si fa o no 
fa, el que costa a Badalona 
la multa per no netejar la 
caca dels gossos. 

En qualsevol país civi-
litzat, qualsevol país de 
cultura, una figura de la 
talla i la importància de 
Martí i Alsina és conegu-
da, venerada i cotitzada, 
forma part de les grans 
col·leccions, els qui en 
tenen obra en són gelo-
sos, i es ven en subhastes 
o per galeristes especia-
litzats.

Aquí, no. Aquí ignorem 
artistes, escriptors, pen-
sadors; ens menyspreem 
a nosaltres mateixos en 
el lent suïcidi de no voler 
reconèixer-nos en la his-
tòria, de no voler conèi-
xer-la, instal·lats com 
estem en la tranquil·la 
amnèsia de la mediocritat 
que se’ns imposa.

SI...

Oblidar   
és morir

Diumenge s’hi estrena ‘Instal·lats’

Dansa actual per    
a tots, a l’Esquirol
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Joana Rañé, Iolanda Sánchez i Àngel Zotes protagonitzaran ‘Instal·lats’

L’Esquirol

J.V.

Tres professionals de la 
dansa han sumat talents i 
esforços per crear l’especta-
cle Instal·lats, que s’estrenarà 
aquest diumenge a la sala de 
La Coope de l’Esquirol. La 
proposta va partir del CDAC 
(Centre de Dinamització 
d’Activitats del Cabrerès), 
que va llançar la idea de fer 
“un espectacle de dansa per 
a tots els públics”, segons 
Iolanda Sánchez, membre 
de l’entitat. El repte va ser 
recollit pels ballarins Joana 
Rañé, Iolanda Sánchez i 
Àngel Zotes. Les dues prime-
res coincideixen residint a 
l’Esquirol: “Ja teníem ganes 

de treballar juntes”, afirma 
Iolanda Sánchez.

Del seu treball ha sorgit 
Instal·lats, una creació feta 
“a mida” per a la sala de La 
Coope on es representarà. 
La proposta de la nova com-
panyia, que s’ha batejat amb 
el nom de Destinatarias & 
Cia, posarà el públic “assegut 
davant d’una passarel·la” per 
on actuaran els intèrprets, 
que baixaran a trobar-se amb 
la gent. S’ha volgut fusionar 
la dansa amb les arts plàsti-
ques, i per això es comptarà 
amb una instal·lació de 
l’artista Àngel Duran. Instal·
lats no explica una història 
lineal. “A vegades volem 
entendre i el que hem de fer 
és deixar-nos portar per les 

La programació serà “més austera”

Calldetenes torna a 
engegar l’Auditori

L’Orfeó Vigatà, en una imatge d’arxiu, obrirà la programació de l’Auditori

Calldetenes

J.V.

L’Auditori de Calldetenes 
es tornarà a posar en funci-
onament la setmana que ve 
amb una programació que 
comprèn fins al mes de juny 
i que es regirà per criteris 
d’“austeritat i imaginació”, 
segons la regidora de Cul-
tura, Eva Freixa. L’equip de 
govern actual vol evitar que 
l’Auditori-Teatre generi més 
dèficit, i amb aquest objectiu 
ha dissenyat una programa-
ció on predominen espec-
tacles propers i amateurs. 
“Hem de buscar el nostre 
espai diferenciat”, afirma. 
Les propostes professionals 
hauran de complir una con-

dició: “Que siguin de preu 
assequible”. 

La programació es posarà 
en marxa el dia 5 de febrer 
amb un concert d’home-
natge a Vivaldi a càrrec 
de l’Orfeó Vigatà, la Coral 
Madrigalistes de Catalunya 
i el grup The Ripieno Con-
sort. El 10 de març, actua-
rà a Calldetenes La Vella 
Dixieland, presentant el seu 
darrer disc Cooking, i per al 
22 d’abril està programat el 
muntatge de poesia i música 
Bon vent i barca nova, amb 
la coneguda actriu Anna 
Barrachina. La novetat prin-
cipal serà el CalldeClowns, 
primer Festival de Pallassos 
de Calldetenes, amb qua-
tre espectacles programats 

entre els mesos de febrer 
i març, que vol reproduir 
l’exitós Festival de Titelles 
de Calldetenes. “En aquest 
cas, no només per a un públic 
infantil sinó també per als 
més grans”. La 5a Mostra de 
Teatre Amateur, organitzada 

per L’Espardenya Teatre, i 
les obres finalistes del Premi 
Unnim de Teatre (vegeu EL 
9 NOU de dilluns) completa-
ran l’oferta. L’inici d’aquesta 
etapa coincideix també amb 
la renovació d’una part del 
Consell Gestor de l’Auditori.

sensacions”, diu Joana Rañé. 
Els tres personatges que hi 
intervenen són “individus 
que esperen un canvi”, que 
vindrà per la seva entrada 
en el món de la fantasia. 
“El missatge poètic unirà el 
públic, sigui infantil, jove o 

madur”, diu Rañé. L’entrada 
valdrà quatre euros i inclou 
un berenar posterior amb 
coca i xocolata. 

Instal·lats. La Coope, de 
l’Esquirol. Diumenge, 29 de 
gener, 2/4 de 6 tarda.

Taller de Cinema a Viladrau

Viladrau Dimecres va acabar a 
Viladrau el programa Cinema i Edu-
cació, amb una sessió on els alumnes 

de l’escola Els Castanyers van poder 
veure tres projectors històrics de 
cine, de la col·lecció d’Àngel Rabat (a 
la fotografia), que havien funcionat 
al cinema de Viladrau, tancat el 1972.
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No Fun At All, al Moscou

Torelló No Fun At All va omplir diu-
menge la sala El Moscou de Torelló. 
La mítica banda de punck rock sueca 

estava acompanyada per Atlas Losing 
Grip (amb membres de Satanic Sur-
fers) i The Holybuttons. Aquest dis-
sabte, el Moscou acull una festa dels 
anys 80, amb The Patilla’s.
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