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NOU9 CULTURA EL 37

Kepa Junkera 
i Miquel Gil, 
caps de cartell 
del Circuit Folk 
a Ripoll

Ripoll

R.E.

El grup Randellaires i els 
Paupaterres han organitzat 
per aquest cap de setmana 
una nova edició del Circuit 
Folk a Ripoll, que aquesta 
vegada comptarà amb un car-
tell de luxe. Per una banda hi 
actuarà el músic basc Kepa 
Junkera, que l’any 2004 va 
guanyar un Grammy Llatí pel 
millor disc folk pel seu disc 
directe K, i per l’altra també 
hi serà Miquel Gil, cantant 
valencià i exmembre del 
grup Al Tall. Les actuacions 
es faran al Teatre Comtal i a 
la Sala Eudald Graells.

La primera sessió serà 
divendres a les 7 de la tarda 
al Comtal. Hi actuarà Kepa 
Junquera, acompanyat de 
l’arpista català Josep Maria 
Miralles, i evidentment del 
seu inseparable trikitixa, un 
acordió petit d’origen italià. 
Junkera ha publicat fins a un 
total de 17 discos. El mateix 
dia també actuaran els 
amfitrions, el grup ripollès 
Randellaires, amb la músi-
ca tradicional del Ripollès. 
L’endemà dissabte la música 
canviarà d’escenari i es tras-
lladarà a la Sala Eudald Grae-
lls. A partir de les 7 actuaran 
Miquel Gil i Pep Gimeno 
Botifarra, que portaran a 
Ripoll el seu celebrat espec-
tacle Nus. Per fer disfrutar 
la gent només els farà falta 
una guitarra, una pandereta 
i poca cosa més. Dissabte, 
els ripollesos també podran 
assistir a l’actuació de Coses, 
un grup català que ha retor-
nat a l’escena després de 
35 anys. Per últim, també 
pujaran a l’escenari Agulla 
Almarada, Sarsa i Bonaflaira, 
amb entrada gratuïta.

L’exposició sobre 
‘Caritat’ de Jacint 
Verdaguer, a Madrid

Folgueroles L’exposició 
“Caritat, un llibre almoina”, 
produïda per la Fundació 
Verdaguer de Folgueroles, es 
pot veure al Centre Cultural 
Blanquerna de Madrid des 
d’aquest dimarts. Itinerant 
des de fa un any a Catalunya, 
ara s’ha traduït al castellà i 
s’exhibirà a la capital d’Es-
panya durant dos mesos. La 
mostra parla de la solidaritat 
de Verdaguer amb els afec-
tats del terratrèmol d’Anda-
lusia de 1884, per a qui va 
escriure un llibre.

El projecte de la nova Biblioteca Comarcal al solar de la Guàrdia Civil s’ajornaria ‘sine die’

Vic planteja ampliar la Biblioteca 
Joan Triadú en lloc de fer la nova
Vic

Jordi Vilarrodà

El projecte d’aixecar una 
nova biblioteca al solar 
de l’antiga caserna de la 
Guàrdia Civil de Vic podria 
quedar ajornat sine die si no 
arriben prou recursos d’al-
tres administracions. Joan 
López, regidor de Cultura 
de Vic, va admetre aquesta 
possibilitat en una entrevista 
aquest dimarts al programa 
Angle obert d’EL 9 TV. En lloc 
d’això, es considera la possi-
bilitat d’ampliar la Biblioteca 
Joan Triadú, en detriment de 
l’espai que ocupa actualment 
el Museu de l’Art de la Pell.

El cost estimat de cons-
trucció de la nova biblioteca, 
amb una superfície d’uns 
5.000 metres quadrats i que 
tindria categoria de Biblio-
teca Comarcal, seria d’uns 
5 milions d’euros. López 
admet que “és difícil” afron-
tar aquesta quantitat en el 
moment actual “perquè no 
trobarem qui ens hi ajudi, 
ni en l’àmbit públic ni en el 
privat”, possibilitat aquesta 
última que anava lligada a un 
possible pàrquing soterrat. 
“Afrontar una despesa de 5 
milions pensant en termes 
només de ciutat és inimagi-
nable”, admet el regidor de 
Cultura. 

L’alternativa consistiria 
a destinar un possible ajut 
del Pla de Biblioteques de 
la Generalitat–que segons 
López es podria situar entre 
1 milió i 1 milió i mig d’eu-
ros– a renovar i ampliar la 
Biblioteca Joan Triadú, que 
des de fa temps ha quedat 
petita i “de totes maneres 
necessitaria reformes”. 
Aquesta possibilitat va lli-
gada a “repensar tot el con-
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vent del Carme”, on López 
admet que encara hi ha “una 
dialèctica no resolta” entre 
la Biblioteca –que ocupa la 
planta baixa– i el Museu de 
l’Art de la Pell –instal·lat 
a les plantes superiors–. 
Qualsevol ampliació de la 
Biblioteca Joan Triadú pas-

saria, en aquests moments, 
per reduir l’espai destinat al 
Museu de l’Art de la Pell. El 
futur d’aquest equipament 
va penjar d’un fil arran de la 
disminució de recursos que 
hi aportaven la Generalitat 
i l’Ajuntament de Vic i la 
dissolució del consorci que 

el gestionava, on també hi 
havia la Fundació Colomer 
Munmany. El museu va estar 
tancat durant tres mesos 
–d’abril a juliol del 2012– i 
va tornar a obrir gràcies a un 
acord pel qual el Museu Epis-
copal de Vic es feia càrrec de 
la seva gestió. 

Acord a l’Arxiu d’Osona
Vic El ple de l’Ajuntament de Vic va apro-
var dilluns un conveni amb la Generalitat 
i el Consell Comarcal per a la gestió de 
l’Arxiu Comarcal d’Osona. Aquest acord, 
que delimita les responsabilitats de cada 
institució en el seu manteniment i fun-
cionament, era una assignatura pendent 
des que es va inaugurar la nova ubicació al 
Sot dels Pradals, el març del 2010. La falta 
de claredat es traduïa fins i tot en el nom 
–Arxiu Comarcal d’Osona i Municipal de 
Vic– quan a tota la xarxa territorial s’utilit-
za només el nom de la comarca. Segons el 
conveni aprovat dilluns, l’Ajuntament de 
Vic es farà càrrec del manteniment de l’edi-

fici, que és de la seva propietat, i el Consell 
Comarcal hi aportarà el personal de suport 
administratiu. Una planta es destinarà als 
fons documentals de l’Ajuntament, i una 
altra als comarcals, cadascú amb la seva 
pròpia direcció (els arxivers Francesc de 
Rocafiguera i Angelina Verdaguer, respec-
tivament). L’Ajuntament hi tindrà dipositat 
el seu arxiu passiu, mentre que l’actiu (docu-
ments de menys de cinc anys) i els fons 
històrics continuaran a la Casa de la Ciutat. 
Aquesta última part del fons s’està digita-
litzant, amb el suport de la Diputació de 
Barcelona. El nom definitiu serà el d’Arxiu 
Comarcal d’Osona. A la fotografia, els arxi-
vadors compactes on es preserven els fons.

Ivan Benet estrena un Kafka al 
Temporada Alta, aquest dijous
Salt

J.V.

Ivan Benet estrena aquest 
dijous, al Festival Temporada 
Alta, el repte més personal 
dels que fins ara ha afrontat: 
l’actor vigatà dóna vida a 
Peter el Roig, el protago-
nista d’Informe per a una 
Acadèmia, de Franz Kafka, 
un text que ell mateix ha 
traduït de l’alemany. Benet 
també signa, conjuntament 

amb Xavier Ricart, la direc-
ció d’aquest muntatge que 
es podrà veure al Teatre de 
Salt a les 9 del vespre. L’es-
pectacle té encara un altre 
al·licient: la música que ha 
creat expressament la can-
tant Sílvia Pérez Cruz. 

Informe per una Acadèmia 
és un text que Kafka escriu 
durant la Primera Guerra 
Mundial i que ha donat peu 
a moltes interpretacions 
sobre el seu simbolisme. En 

clau plenament kafkiana, 
explica la història d’un simi 
que en el sorprenent temps 
de només cinc anys ha evo-
lucionat fins a convertir-se 
en humà i explica el seu cas 
davant de la comunitat cien-
tífica. En el camí d’aquesta 
evolució se li presenta la 
disjuntiva de continuar en 
un parc zoològic o humanit-
zar-se definitivament fins a 
convertir-se en un artista de 
varietés. Ivan Benet


