
Xavier Boada i Ernest 
Villegas, a ‘28 i mig’

Barcelona Xavier Boada 
(a la fotografia) i Ernest 
Villegas són dos dels actors 
que intervenen en el mun-
tatge 28 i mig, del director 
Oriol Broggi, que fins al dia 
28 de juliol es representa a 
la Biblioteca de Catalunya. 
En aquest espai, que el 
mateix director ha con-
vertit en escenari habitual 
de les seves estrenes, la 
companyia La Perla 29 pro-
posa una obra que té com 
a referent el film Fellini 8 i 

Divendres 28 de juny

A les 22h a la pl. de la Dansa, CONCERTS

DE NITS D’ESTIU amb LA PORTA DELS 
SOMNIS I VOL MENOR

Dissabte 29 de juny

A les 22.30h a la pl. de la Dansa, CONCERT

DE LES ESPELMES amb la soprano 

MONTSERRAT CRISTAU I SANTI ESCURA
al piano. 2.000 espelmes il·luminaran la pl. de la 

Dansa en una nit màgica.

Divendres 5 de juliol

A les 22h a la pl. de la Dansa, CONCERTS

DE NITS D’ESTIU amb THE RAYMOND 
WILLIAMS INCIDENT I EL CANTAITOR

Divendres 12 de juliol

A les 22h a la pl. de la Dansa, CONCERTS

DE NITS D’ESTIU amb JOFRE BARDAGI, 
JAUME GUÀRDIA, LULU I EL SENYOR 
LLANES

Divendres 19 de juliol

A les 22h, a la plaça de la Dansa, CONCERT DE

NITS D’ESTIU amb VINIL ACÚSTIC

CICLE D’ACTIVITATS D’ESTIU A CAMPDEVÀNOL
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El Concert de les 
Espelmes, novetat   
en el cicle d’estiu      
de Campdevànol
Campdevànol Aquest cap 
de setmana Campdevànol 
enceta una nova edició del 
cicle d’activitats d’estiu Nits 
de Lluna Plena, que també 
inclou el cicle de monòlegs. 
Aquest any s’obrirà amb 
una novetat, aquest dissab-
te, amb el Concert de les 
Espelmes amb la soprano 
Montserrat Cristau i Santi 
Escura al piano. El dia abans 
hi haurà actuat La Porta 
dels Somnis. Així doncs, La 
Porta dels Somnis obrirà els 
concerts a l’aire lliure amb 
el seu espectacle El far encès 
(acústic), i també actuaran 
el projecte Vol Menor. El 
concert es farà a la plaça de 
la Dansa a partir de les 8 del 
vespre. L’endemà dissabte a 
2/4 d’11 de la nit començarà 
el Concert de les Espelmes 
amb la soprano Montserrat 
Cristau i el pianista Santi 
Escura, i la plaça de la Dan-
sa només s’il·luminarà amb 
2.000 espelmes. Totes les 
actuacions i activitats seran 
gratuïtes.

La Iaia presenta 
al festival PopArb 
un avanç del seu 
nou treball

Vic La Iaia actuarà aquest 
dissabte al PopArb, el Fes-
tival de Pop Independent 
d’Arbúcies. Serà l’única 
actuació que ofereixi abans 
de la publicació del seu nou 
disc, prevista per al setembre 
i amb el Mercat de la Música 
Viva de Vic com a principal 
data de presentació. Ernest 
Crusats, líder del reconegut 
grup osonenc, explica que 
“al concert sonaran bàsica-
ment temes del primer disc, 
però també tres o quatre de 
les cançons noves”. La Iaia 
comparteix cartell amb for-
macions com ZA!, Standstill, 
El Petit de Cal Eril i Joan 
Colomo. 

Rosa M. Sardà ha col·laborat amb la vigatana en el muntatge, sobre la figura d’Albert Camus 

Carme Cané estrena al Grec el seu 
primer espectacle de creació pròpia
Vic/Barcelona

J.V.

La vigatana Carme Cané 
prepara el seu debut amb un 
espectacle de creació pròpia, 
L’accident, que el proper dia 
4 de juliol s’estrena al Festi-
val Grec de Barcelona. Des-
prés d’una llarga trajectòria 
com a actriu, directora tècni-
ca de festivals i directora tea-
tral, aquest és el primer text 
que signa com a autora. La 
direcció del muntatge també 
ha estat a càrrec seu, amb la 
col·laboració de Rosa Maria 
Sardà, amb qui fa anys que 
manté una estreta relació 
professional.

L’accident és un text cen-
trat en la figura d’Albert 
Camus, mort el 1960 en un 
accident de cotxe. El filòsof 
francès, de qui enguany es 
compleix el centenari del seu 
naixement, feia temps que 
havia despertat l’atenció de 
Carme Cané. “Injustament, 
se l’ha titllat d’obscur”, 
explica en la presentació de 
l’espectacle. Al contrari, ella 
considera que cal acostar-s’hi 
“sense prejudicis”. Carme 
Cané recorda que Camus 
va ser un home de teatre: 
autor, adaptador d’altres 
textos, “fins i tot escenògraf i 
il·luminador”. 

L’accident en què va morir 
Albert Camus i va resultar 
ferit el seu editor, Michel 
Gallimard, que moriria uns 
dies més tard, és el punt de 
partida de l’obra. A punt 
de presentar-se al judici 
definitiu, el seu àngel de la 
guarda no s’acaba de creure 
que Camus trobi tancades 
les portes del cel. Per això 
intentarà convèncer l’àngel 
de l’editor Gallimard que el 
representi. Que Camus no 
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Carme Cané, a l’esquerra, amb els actors que posaran en escena ‘L’accident’ al festival Grec

cregués en Déu i fos també 
un escèptic davant de la 
vida no ajudaven gaire en 
el propòsit d’obtenir el seu 
ingrés al Paradís. A través 
d’aquest argument, s’exposa 
“el pensament humanista 

de Camus” en to de comè-
dia. Aquesta és una aposta 
personal de Carme Cané, 
“perquè l’humor és una bona 
eina per reflexionar sobre els 
aspectes més transcendents 
de la vida”. La interpretació 

és a càrrec de quatre actors: 
Tilda Espluga, Nies Jaume, 
Xavier Ripoll i Jacob Torres. 
Les representacions tenen 
lloc fins al dia 7 de juliol a la 
sala Espai Lliure, del Teatre 
Lliure. 

1/2 però que és, a la vegada, 
un repàs a idees que han 
sorgit de La Perla durant els 

últims anys. Encapçalen el 
repartiment Clara Segura i 
Pablo Derqui. 


