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No cal divinit-
zar ningú, per 
això és inqui-
etant la quasi 
beatificació 
de Francesc 

Pujols. Sembla que per ser 
modern i català ara calgui 
ser un adepte de Pujols, 
del seu pensament i dels 
seus textos.

No dubto de la vàlua, 
el paper, la influència i el 
compromís de Pujols, ni 
de la salut que ens dona-
ren la seva actitud i la 
seva obra. Però hauríem 
de girar els ulls i mirar, 
per exemple, cap a Joan 
Crexells.

Nascut el 1896, quin-
ze anys més jove que 
Pujols, és un exponent 
de la generació destina-
da a la reconstrucció del 
país i que patí els grans 
desastres del segle XX; la 
generació d’intel·lectuals 
de sòlida formació euro-
pea que, superant el nou-
centisme, modernitzà i 
homologà la cultura i el 
pensament del país, cons-
cient del seu paper en la 
història (Xirau, Riba, Nin, 
Estelrich o els Soldevila). 

La seva mort, als trenta 
anys, deixà només comen-
çada una obra sòlida, 
fecunda, erudita, siste-
màtica, intel·ligent, nova 
i diversa sobre filosofia, 
literatura, política, eco-
nomia o art, al nivell dels 
grans pensadors europeus.

Si volem construir 
un país de debò potser 
necessitem l’heterodòxia 
i els rampells d’un Pujols, 
però sobretot ens cal la 
profunditat i la densitat 
d’un Crexells. I hauríem 
de procurar per generar 
molts més crexells que 
pujols.

SI...

Pujols vs. 
Crexells

Presenten el llibre 
‘El camí d’Ubach’    
al Temple Romà

Vic Un segle després que el 
monjo de Montserrat Bona-
ventura Ubach recorregués 
la península del Sinaí i part 
d’Aràbia, dos religiosos con-
temporanis han fet el mateix. 
Fra Jordi Cervera, caputxí 
català, i Riccardo Lufrani, 
dominic italià, han explicat la 
seva experiència al llibre El 
camí d’Ubach. De Montserrat 
al Sinaí cent anys després 
(Ed. Mediterrània). El llibre 
es presenta al Temple Romà 
de Vic, aquest divendres a 
2/4 de 8 del vespre. 

El recital obrirà la temporada del teatre i el cicle Grans Concerts

Montserrat Caballé i la seva filla 
esgoten les entrades a L’Atlàntida 
Vic

J.V.

La Sala Ramon Montanyà de 
L’Atlàntida s’omplirà aquest 
divendres en el concert 
d’obertura de la tempora-
da, on actuaran la soprano 
Montserrat Caballé i la seva 
filla, Montserrat Martí, 
acompanyades al piano per 
Manuel Burgueras. Les 
entrades per aquest concert, 
que començarà a 2/4 de 9 
del vespre, estaven ja pràc-
ticament esgotades dilluns 
passat. 

Montserrat Caballé, que 
feia 20 anys que no havia 
actuat a Vic, i Montserrat 
Martí, que hi actua per pri-
mera vegada, interpretaran 

un programa amb àries de 
compositors com Rossini, 
Donizetti, Gounod, Puccini, 
Bizet i Toldrà, entre altres. 

Montserrat Caballé està 
fent una gira de concerts per 
celebrar els 50 anys del seu 
debut a Catalunya, a l’es-
cenari del Gran Teatre del 
Liceu. En una entrevista con-
cedida a EL 9 NOU (vegeu 
l’edició de divendres passat), 
la soprano es mostrava satis-
feta que el públic continuï 
demanant els concerts con-
junts amb la seva filla: “A 
mesura que van passant els 
temps veus amb sorpresa 
que en aquest país i en altres 
llocs ens volen conjunta-
ment... aquí m’ha sorprès que 
també ens volguessin jun-

tes... és una il·lusió personal. 
El recital d’aquest diven-

dres obre també la segona 
edició del cicle Grans Con-
certs, la gran aposta de L’At-
làntida per una programació 
de música clàssica de nivell 
internacional. En els propers 
mesos, passaran pel seu esce-
nari l’Orquestra i Cor del 
Gran Teatre del Liceu (1 de 
desembre), la pianista Maria 
Joâo Pires i el violoncel·lista 
Antonio Meneses (15 de 
desembre), el grup de gospel 
nord-americà The Jakson Sin-
gers (22 de desembre), l’Or-
questra Nacional d’Andorra 
amb el violinista Gerard Cla-
ret (17 de febrer), el Quartet 
Gerhard (8 de març) i Jordi 
Savall (21 d’abril). 

Cineclub Vic, premi a 
la millor programació
Vic El Cineclub Vic ha 
rebut el Premi José Maria 
Nunes a la millor progra-
mació de cinema català. Els 
premis, que es van entregar 
a Sant Sadurní d’Anoia, 
els concedeix la Federació 
Catalana de Cineclubs. El 
jurat va valorar, en aquest 
cas, la presència del català 
en la programació habitual 
i en les sessions de cine-
ma infantil i l’impuls als 
realitzadors locals amb els 
premis Július. A la foto, 
membres de la junta del 
Cineclub Vic amb el premi. 

El blues-rock 
de Malcolm 
Holcombe,             
a Balenyà
Balenyà El guitarrista i 
cantant nord-americà Mal-
colm Holcombe actuarà 
aquest divendres a Balenyà. 
Seguint amb el fil rocker 
que els caracteritza, el col-
lectiu KOK ha programat 
aquest artista de veu ronca 
i trajectòria llarga i tèrbola. 
De fet vindrà a presentar 
el seu novè disc, Down the 
river (Gypsyeyes, 2012). La 
seva imatge, a l’estil de Neil 
Young, és un bon indicador 
per saber que és una propos-
ta amb la qual gaudiran els 
seguidors del rock i el blues 
clàssic. L’actuació serà al 
Teatre Ateneu, començarà a 
2/4 d’11 de la nit i costarà 10 
euros. Les entrades antici-
pades es poden comprar pel 
mateix preu a la Martulina 
Divina de Vic o al Forn Nou 
dels Hostalets.

Folk ‘fred’ i 
indie pop, en 
doble concert     
a la Jazz Cava
Vic La discogràfica osonenca 
Famèlic Records organitza 
aquest divendres un doble 
concert de parelles a la Jazz 
Cava de Vic. Els barcelonins 
Wind Atlas i els berlinesos 
Small Prey són dos duos for-
mats per un noi i una noia 
que comparteixen vida amo-
rosa i musical. Els primers 
són qui està darrere el segell 
barceloní Boston Pizza. Tot 
i ser del Mediterrani, el seu 
folk fred i reverberat és més 
propi dels països nòrdics. 
Wind Atlas van ser un dels 
molts descobriments del pas-
sat Festival Hoteler. En can-
vi, la música de Small Prey és 
més càlida i animada, entre 
l’indie pop i un rock amb 
cert regust artie. El concert 
començarà a les 11 de la nit i 
les entrades tindran un preu 
de 5 euros.

Estrenen a 
Taradell el curt 
‘Tot sobre Ava’, 
de Santi Serdà
Taradell L’Associació Cul-
tural Encenalls de Taradell 
inaugura aquest dissabte 
la seva exposició artística 
anual, al Centre Cultural 
Can Costa i Font de Taradell. 
La inauguració, que tindrà 
lloc a les 8 del vespre, anirà 
acompanyada de l’estrena 
del curtmetratge Tot sobre 
Ava, del realitzador vigatà 
Santi Serdà. Tot sobre Ava és 
una proposta que barreja ele-
ments del videoart, el docu-
mental i el film comercial, 
amb el rerefons de l’activitat 
teatral del Paral·lel. La major 
part d’actors del film no són 
professionals: hi intervenen, 
entre altres, l’heraldista 
Armand de Fluvià o l’escrip-
tor Lluís M. Todó. L’acte 
inclourà també l’actuació de 
la soprano Dolors Lozano i el 
pianista Pep Cerdà. 

‘Som una noció’ 
estrena dissabte 
la temporada al 
Comtal de Ripoll

Ripoll

R.E.

Ripoll estrena aquest cap 
de setmana la programació 
cultural de la temporada de 
tardor. Ho farà amb l’obra 
Som una noció. La increïble 
però veritable història de 
Catalunya, dirigida per Òscar 
Orbezo, que es podrà veure 
aquest dissabte a les 10 del 
vespre al Teatre Comtal. Fins 
al mes de desembre hi haurà 
concerts, espectacles infan-
tils i més teatre.

Som una noció és un espec-
tacle teatral i musical basat 
en alguns dels moments més 
destacats dels 1.000 anys de 
la història de Catalunya, amb 
personatges com Guifré el 
Pelós, Carles el Calb, Jaume 
I El Conqueridor o la Timba-
lera del Bruc. Aquest mateix 
cap de setmana, però diu-
menge a les 12 del migdia, la 
companyia Príncep Totilau 
portarà també al Comtal 
l’espectacle Cavallet de cartó, 
un recorregut per la vida de 
la protagonista a través de 
poemes de diversos autors, 
on els titelles també hi tenen 
cabuda.

La programació continu-
arà el 13 d’octubre, quan se 
sortirà del Comtal, i per una 
banda hi haurà l’espectacle 
Musicirc a la plaça Gran a les 
6 de la tarda, i un concert de 
piano, a càrrec de M. Teresa 
Monclús, a les 10 del vespre 
a la Sala Abat Senjust. Altres 
espectacles per destacar que 
ompliran l’oferta cultural de 
Ripoll són el tradicional con-
cert de sardanes i castanyada 
del 31 d’octubre; l’espectacle 
Contes al terrat, d’Anna Roca, 
l’11 de novembre; Clinc, de 
Pep Bou, el 17 de novembre, 
i l’espectacle familiar Les 
papallones també volen com-
panyia, el 2 de desembre.


