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Els gegants del barri de Santa Anna desfilant per la plaça Major a l’inici de la Xurriacada, pels volts de les 7 de la tarda

El temps no va aturar la cercavila de festa major que mostra la cultura popular de la ciutat

La Xurriacada venç la pluja
Vic

Xavier Freixa

La xurriaca és la vara per 
estovar bèsties acabada en 
una corda que llueix el cap 
de llúpia més conegut de Vic, 
el Merma. D’aquest mot en 
prové el nom de la cercavila 
de la festa major que es va 
celebrar aquest diumenge: 
la Xurriacada. Un nom que 
no existeix enlloc més i, per 
tant, “sempre que parlem 
de Xurriacada, parlarem de 
festa major de Vic”, tal com 
explicava el regidor de Cul-
tura i Ciutadania de l’Ajunta-
ment de Vic, Joan López.

La cercavila es va iniciar 

a les 7 de la tarda a la plaça 
Major amb el so dels grallers 
de la Ciutat, de Santa Anna, 
dels Sagals d’Osona i del 
carrer de la Riera. Hi havia 
mitja plaça plena i la gent 
s’apartava formant un pas-
sadís perquè hi entressin el 
Bou, la Mulassa, la Vella i en 
Xinet, que és la nova mascota 
del barri dels Caputxins i 
gairebé devia ser una de les 
seves primeres cercaviles... 
Als gegants de Vic i als del 
carrer de la Riera gairebé els 
anava just passar per sota 
les arcades de l’ajuntament. 
Mentrestant, els nens aca-
riciaven els capgrossos i hi 
havia qui es movia al ritme 

de la música: “Es constata 
que la gent cada vegada se 
la creu més, la festa major”, 
assegurava López. Fins i tot 
els botiguers, que acabaven 
d’encetar les rebaixes, sor-
tien als portals per mirar la 
cercavila. De tant en tant, 
alguna dona assenyalava els 
grallers més menuts, que no 
devien passar dels 5 anys. 
Entre els que seguien la rua, 
encara hi perduraven signes 
de la crida del dissabte, com 
els mocadors verds de la 
colla del Merma.

Enguany l’objectiu de la 
Xurriacada era consolidar el 
patrimoni propi de la ciutat, 
com ara el Ball de l’Espígol, 

que es va fer a la plaça de 
la Catedral tot i la pluja, o 
els gegants de Santa Anna. 
També s’aspirava recollir 
el que sorgeix de les colles 
i entitats de Vic. De cara al 
futur, s’està estudiant portar 
actius de la cultura popular 
“de qualitat” d’altres ciutats. 
“Arrenquem amb molta for-
ça”, valorava López. “Crec 
que comença una nova etapa, 
estem fent un tomb històric: 
d’anar-se’n a Platja d’Aro a 
fer passar la gent per l’aro 
de gaudir de la festa major”. 
Un nou caràcter que, de fet, 
s’ha anat impulsant des dels 
últims equips de govern de 
l’Ajuntament.

Setmana de 
concerts, amb 
orquestra, 
banda, rock 
català i cobla

Vic

EL 9 NOU 

Tres concerts de registres 
diferents coincideixen en la 
setmana de la festa major 
de Vic. L’Atlàntida acollirà 
aquest dimarts l’actuació 
de la secció d’alevins de la 
Jove Orquestra Nacional de 
Catalunya (JONC), sota la 
direcció de Manel Valdivie-
so. L’orquestra, que aquests 
dies està fent una estada a 
Vic, actuarà a la Sala Ramon 
Montanyà a partir de 2/4 de 
9 del vespre. 

Dimecres serà el torn de la 
Banda de l’Escola Municipal 
de Músics, que a 2/4 de 9 del 
vespre oferirà el Concert 
de Vigília a la plaça de la 
Catedral, sota la direcció de 
Ferran Anglí. Aquest mateix 
dia, al vespre, la plaça Major 
acollirà el concert Quatre 
barres, un recull dels grans 
èxits del rock català dels anys 
90. Nascut arran del musi-
cal del mateix nom que es 
va representar a Barcelona, 
inclou grans temes de 
Lax’n’Busto, Els Pets, Obrint 
Pas, Brams o Sau, entre d’al-
tres, interpretats per cinc 
músics. 

L’actuació tindrà lloc a par-
tir de 2/4 d’11 de la nit. Final-
ment, el dia de Sant Miquel, 
dijous, La Principal de la 
Bisbal oferirà el clàssic con-
cert de música per a cobla, a 
2/4 de 8 del vespre a la plaça 
Major. 

CRÍTICA DE TEATRE - VENTALL ESTRENA ‘LES TROIANES’

Les dones vençudes
‘Les troianes’, d’Eurípi-
des. Adaptació de Mi- 
chel Vinaver. Ventall 
Teatre. Direcció: Jordi 
Arqués. Espai ETC de 
Vic. Divendres, 29 de 
juny de 2012.

Vic

Carme Rubio

L’autor grec Eurípides va 
estrenar Les troianes l’any 
415 aC, una tragèdia dedi-
cada a les dones del bàndol 
dels vençuts de la guerra de 
Troia. A partir de l’adaptació 
contemporània del drama-
turg Michel Vinaver, Ventall 
Teatre reprodueix molt bé 
l’ambient asfixiant de la 

Una escena de ‘Les troianes’, de Ventall Teatre

presó on les dones troianes 
esperen el moment de ser 
repartides com a esclaves 
entre els guerrers grecs. Al 
mig de totes elles, superior 
en rang i en edat, hi ha la rei-
na Hècuba, ben interpretada 
per Montse Marsó, que aglu-
tina la desesperació de totes 
les altres. 

Al llarg de tota la represen-
tació, els personatges feme-
nins tenen un comportament 
coral, harmònic i col·lectiu 
que no impedeix el fet que 
progressivament cadascuna 
de les dones descobreixi la 
seva problemàtica individu-
al. Només Helena, a qui les 
altres consideren culpable 
de ser la desencadenant de 
la guerra, queda exclosa del 

grup i la seva altivesa i astú-
cia està molt ben representa-
da per Margarita Tió. 

També destaquen els 
papers interpretats per Mer-
cè Estrada i Isabel Claveria, 
molt convincents i molt 
ben acompanyades per la 
resta d’actrius més joves. 
Les dones són les víctimes 
autèntiques de la lluita que 
han fet els homes i tots els 
papers masculins de l’obra 
representen la violència i la 
repressió, tot i l’espurna de 
pietat del carceller i emis-
sari, un Jordi Font que clava 
el seu paper. L’ambient d’in-
tensitat continguda només 
es trenca en la intervenció 
del rei Menelao, exagerada i 
sense control, com si es vol-

gués despullar el personatge 
de tota dignitat i lògica, fins 
i tot en l’abús de l’element 
deslocalitzador de l’ampolla 
de whisky JB. Un Pep Simon 
efectiu, però una mica des-
mesurat. 

L’espectacle de Ventall 

Teatre està molt ben tre-
ballat i sap mantenir en tot 
moment la tensió sostinguda 
i creixent de l’obra. Tant 
de bo signifiqui l’inici de la 
reconstrucció del teixit tea-
tral de Vic, tan malmès en els 
darrers anys.
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