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No hi ha res 
més greu que 
una guerra (i 
una guerra 
perduda), l’exi·
li dels intel·

lectuals de tots els camps 
i la repressió genocida a 
l’interior, per trencar la 
continuïtat d’una nació, 
d’una cultura. El 1939 
es va obrir un esvoranc 
terrible en la nació i la 
cultura catalanes, que es 
va poder salvar en més o 
menys grau amb iniciati·
ves i sacrificis que mai no 
tindran el reconeixement 
que es mereixen.

Paradoxalment, els 
darrers anys, amb una 
mena de govern propi i 
amb molts mitjans per a la 
construcció cultural, soci·
al i política d’una nació, 
s’han fet grans passes 
enrere en aquesta conti·
nuïtat vital per a la super·
vivència nacional.

Hem desposseït les 
joves generacions de la 
consciència de pertànyer 
a una nació, de ser una 
baula més en una línia 
històrica, de mantenir una 
herència i una projecció 
de futur. 

Estudiant la gent jove 
s’evidencia fàcilment que, 
de moment, ni l’escola ni 
la societat no han sabut, 
o no han pogut, crear un 
estat de consciència nacio·
nal col·lectiva ni mantenir 
una memòria històrica. 
No coneixen d’on venim 
i els interessa poc o gens 
on anem com a nació.  El 
començament de la fi?

És cert que aviat serem 
un país independent 
(només un tros del país), 
però potser ja no sabrem 
quin país som ni per què 
som independents.

SI...

Som    
i serem?

El campdevanolenc 
Evelí Adam exposa   
a Montesquiu

Montesquiu La Cabanya del 
Castell de Montesquiu acolli·
rà a partir d’aquest dissabte 
una exposició del pintor de 
Campdevànol Evelí Adam. La 
inauguració serà a les 12 del 
migdia i la mostra es podrà 
visitar fins al 28 de maig, 
només els dissabte i festius 
d’11 del matí a 2 del migdia. 
Evelí Adam hi exposa una 
col·lecció de quadres que ha 
pintat en el darrer any on 
prenen força els elements de 
la natura, com el foc, el vent 
o la terra.

Vic celebra el Dia 
Internacional de 
la Dansa dissabte

Vic Sis escoles de ball de Vic 
i Manlleu uneixen esforços 
aquest dissabte en la cele·
bració a Vic del Dia Interna·
cional de la Dansa. Tot i que 
aquest es commemorava el 
passat diumenge, a Vic es va 
ajornar per trobar una data 
millor. Per l’escenari situat 
a la plaça dels Màrtirs hi 
passaran els alumnes de les 
escoles, a partir de 2/4 d’11 
del matí els infantils (de 3 
a 12 anys) i a partir de les 5 
de la tarda els juvenils (de 
13 endavant). Les escoles 
Backstage, Thaïs, Dance 
Studio, Maria Cinta, El Gim·
nàs i Neus Gaja, agrupades 
sota el paraigua d’Osona en 
Dansa, participen en aquesta 
celebració. Les exhibicions 
inclouran estils diversos, des 
de la dansa clàssica a la con·
temporània, jazz, comèdia 
musical o hip·hop. L’Ajunta·
ment de Vic dóna suport a la 
iniciativa.  

El violinista Ara 
Malikian torna al 
Teatre Cirvianum

Torelló Ara fa quatre anys, 
els espectadors del Teatre 
Cirvianum van descobrir a 
través de Pagagnini l’espec·
tacularitat del violinista Ara 
Malikian. El virtuós d’origen 
armeni torna aquest diumen·
ge a Torelló, a les 7 de la tar·
da, per presentar·hi Colores, 
muntatge que proposa un 
viatge musical des de l’Àsia 
a Europa per acabar trobant 
l’origen del flamenc. Des de 
l’Índia, acompanyant el poble 
zíngar en el seu trànsit per 
Europa, Ara Malikian acom·
panya aquest viatge, on no hi 
falten les referències a com·
positors com Mendelssoh, 
Brahms o Liszt, que també hi 
van trobar inspiració. S’acom·
panya d’Humberto Armas 
(viola), Luis Gallo (guitarra), 
Nacho Ros (contrabaix) i 
Nantha Kumar (percussió). 

Diumenge s’hi representa ‘Roméo et Juliette’ de Gounod

Òpera, a L’Atlàntida...
Vic

J.V.

Després de l’estrena a La 
Faràndula, la setmana passa·
da, L’Atlàntida rep diumenge 
l’òpera Roméo et Juliette, una 
producció d’Amics de l’Òpera 
de Sabadell. 

Roméo et Juliette és un dels 
títols més reconeguts del 
compositor francès Charles 
Gounod. Basada en la tragè·
dia de William Shakespeare, 
amb text de Jules Barbier i 
Michel Carré, es va estrenar 
a París l’any 1867. Aquesta 
versió, amb direcció d’escena 
de Pau Monterde, i la inter·
pretació musical de l’Or·
questra Simfònica del Vallès 
i el Cor d’Amics de l’Òpera 
de Sabadell, és dirigida per 
Daniel Gil de Tejada. Els 
papers protagonistes són a 

Cia. Milnotes estrena diumenge ‘Tira-misú sarsuelístic’

... i sarsuela, a Centelles

càrrec d’Albert Casals com a 
Roméo, Maite Alberola com 
a Juliette, Àlex Sanmartí com 
a Comte Capulet i Toni Mar·
sol com a Mercutio.

Roméo et Juliette. Amics 
de l’Òpera de Sabadell. 
L’Atlàntida, Sala Ramon 
Montanyà. Diumenge, 6 de 
maig, 6 tarda.

Albert Casals (Roméo) i Maite Alberola (Juliette), en una escena de l’obra 

Centelles

J.V.

La companyia vallesana 
Milnotes estrena aquest 
diumenge al Casal Francesc 
Macià de Centelles l’espec·
tacle Tira-misú sarsuelístic, 
una antologia d’aquest 
gènere que pretén acostar el 
públic jove al gènere. Joan 
Garrido, director del muntat·
ge, ha agafat fragments de 
les sarsueles més populars 
(Agua, azucarillos y aguardi-
ente, La verbena de la Paloma 
i La Revoltosa) per crear un 
espectacle nou “sense perdre 
en cap moment el clàssic toc 
madrileny que caracteritza 
la sarsuela però barrejant·hi 
nous ingredients”. A l’esce·
nari hi haurà 14 actors·can·
tants, a més del ballet EvNa i 
quatre músics. Carmen Rive·

Els quatre intèrprets solistes de ‘Tira-misú sarsuelístic’

ra (soprano), Xavi Fernández 
(baríton), Celia Montoya 
(soprano) i el mateix Joan 
Garrido (tenor) interpreten 
els papers principals. 

Tira-misú sarsuelístic. Xia. 
Milnotes. Casal Francesc 
Macià de Centelles. 
Diumenge, 7 de maig, 6 
tarda. 

Els més dolents   
de Shakespeare,   
a L’Atlàntida

Vic Ricard III, Iago o Mac·
beth, alguns dels personat·
ges més malvats que van 
sorgir de la imaginació de 
William Shakespeare, des·
filen a l’obra Els dolents de 
Shakespeare, que aquest 
divendres a 2/4 de 9 del ves·
pre es representa a la Sala 
Ramon Montanyà de L’At·
làntida. El dramaturg Steven 
Berkoff és l’autor d’aquest 
text, que arriba servit per 
Ramon Simó en la direcció i 
l’actor Manel Barceló com a 
únic intèrpret. 

L’Espardenya Teatre 
estrena ‘Antaviana’   
a Calldetenes

Calldetenes Coincidint 
amb l’any del centenari de 
Pere Calders –els textos del 
quan van inspirar l’obra– el 
grup L’Espardenya Teatre de 
Calldetenes presenta aquest 
diumenge la seva versió 
d’Antaviana. L’Auditori·Tea·
tre acull, a les 7 de la tarda, 
aquesta estrena inclosa en la 
Mostra de Teatre Amateur. 
Deu actors, sota la direcció 
de Jaume Parramon, posen 
en escena l’obra, amb variaci·
ons sobre la que va popularit·
zar Dagoll Dagom.

Manel Manzano 
estrena a Girona 
l’obra ‘Love.cat’

Girona L’Auditori de La 
Mercè, a Girona, acull aquest 
divendres a les 9 del vespre 
l’estrena de Love.cat, un 
espectacle ideat pel vigatà 
Manel Manzano que combi·
na l’argument teatral amb 
la música del grup britànic 
The Cure. Una banda amb 
Ramon Cots, David Rubio, 
Dani Constans i Víctor Gar·
cia interpreta la música, i 
les actrius Susanna Caralt i 
Marta Parramon donen vida 
als personatges. El guió és de 
Jose Medialdea. 

Vic es torna a 
vincular a la 
Xarxa Alcover

Vic L’Ajuntament de Vic s’ha 
adherit a la Xarxa Alcover de 
teatres, amb una aportació 
anual de 300 euros. El Pro·
jecte Alcover es va iniciar 
l’any 1996 per reforçar l’in·
tercanvi entre teatres dels 
Països Catalans, i Vic hi par·
ticipava des de 1998, amb sis 
ciutats més. La vinculació es 
va anul·lar l’any 2000 es va 
anul·lar, perquè el projecte 
no assolia les expectatives, 
i ara s’ha reprès perquè se 
n’han recuperat els objectius 
inicials.


