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Xavi Sarrià, cantant 
d’Obrint Pas, presenta 
novel·la a La Tralla

Vic Xavi Sarrià, cantant del 
grup Obrint Pas, presentarà 
aquest dimarts a Vic la seva 
primera novel·la, Totes les 
cançons parlen de tu (Sembra 
Llibres). L’acte tindrà lloc 
a la llibreria La Tralla, a 2/4 
de 8 del vespre. Sarrià, que 
ja havia escrit el recull de 
narrativa breu Històries del 
paradís (Ed. Bromera, 2008), 
ambienta la seva novel·la en 
la València dels anys 90, on 
comencen moltes de les llui-
tes socials i polítiques que 
marquen el dia d’avui.

Textos i cançons de 
Leonard Cohen, a les 
Ocupacions Poètiques 

Vic Els actors Ernest 
Villegas, de Sant Miquel de 
Balenyà, i Montse Vellvehí 
i el músic manlleuenc Marc 
Serra participaran aquest 
dilluns en una nova sessió 
del cicle Ocupacions Poèti-
ques, que es porta a terme al 
bar El Gravat de Vic, que serà 
un homenatge a Leonard 
Cohen. Els seus textos i 
cançons seran recitats, i tam-
bé cantats, en un acte que 
començarà a les 8 del vespre 
sota el títol de “Tothom ho 
sap”. 

L’Escola de Música 
omplirà Torelló de 
concerts fins dijous

Torelló Des d’aquest dilluns 
fins dijous, la Setmana Cul-
tural a l’Escola de Música 
de Torelló obre el centre a 
la població. A partir de 2/4 
de 6 de la tarda, els alumnes 
més petits de l’escola faran 
recorreguts per les places 
tocant amb els instruments. 
Dimarts, els cantaires faran 
el mateix, a més d’un concert 
del conjunt Orfí a la plaça 
Nova. Dijous els protago-
nistes seran els alumnes de 
guitarra i percussió i s’acaba-
rà amb un concert a la bibli-
oteca.

Santi Serrano exposa 
a Can Patalarga els 
retrats de “Mirades”

Manlleu Des d’aquest dis-
sabte, la sala d’exposicions 
de Can Patalarga de Manlleu 
mostra l’exposició “Mirades”, 
amb retrats de Santi Serrano. 
Es tracta d’una sèrie de sis 
rostres “expressius”, segons 
l’artista, dels quals cinc són 
de petit format i un de gran 
format. En aquests rostres 
s’ha treballat sobretot l’ex-
pressió de les mirades, “a 
partir d’una interpretació 
de somnis”. Es podran veure 
fins al dia 27 d’aquest mes.

Gran interpretació de Pere Arquillué d’un relat de Beckett, diumenge a L’Atlàntida

El teatre com a revulsiu

‘Primer amor’, de 
Samuel Beckett. Direc-
ció: Miquel Górriz i 
Àlex Ollé. Actor: Pere 
Arquillué. L’Atlàntida, 
Vic. Diumenge, 6 d’abril 
de 2014.

Vic

Carme Rubio

Amb les obres de Samuel 
Beckett passa com amb els 
textos sagrats o amb els 
autors clàssics, cal rellegir-
los, perquè cada vegada 
l’impacte és diferent i la 
impressió que produeixen en 
lloc de minorar-se s’accentua 
encara més amb la troballa 
nova. Sanchis Sinisterre va 
versionar aquest text del 
gran autor irlandès del segle 
XX per a l’estrena de l’any 
2011 i ara torna als escena-
ris amb el mateix intèrpret 
perquè el redescobrim. No 
ha perdut potència, no deixa 
de sorprendre ni permet que 
ningú surti del teatre amb la 
consciència del dejà vu. 

I certament la situació 
del món quan Beckett va 
gestar la seva obra eren ben 
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Pere Arquillué, al principi de l’espectacle, a la Sala Joaquim Maideu

diferent a l’actual. Escrita el 
1945, Europa tot just acabava 
la Segona Guerra Mundial, 
l’escriptor havia estat amagat 
per haver lluitat a la Resis-
tència francesa, s’havien pro-
duït morts incomptables... La 
situació ha canviat, però no 
la indefensió humana ni les 
morts de tantes persones, tot 

i que no siguin europees. Per 
això les paraules de Beckett 
apunten a la línia de flotació 
i ens parlen dels temes que 
no desapareixen mai. Curi-
osament una obra que té 
aquest títol tan esperançador 
de Primer amor no parla en 
absolut d’aquest sentiment. 
Tot ens condiciona a pensar 

Willie Nile, memorable a Balenyà

Balenyà Agraït fins a l’eternitat a 
Miquel Solà per haver-lo tornat a 
portar, Willie Nile va fer divendres el 
concert més memorable dels sis que ha 
fet als Hostalets, “la meva segona casa”, 
que el roquer novaiorquès visita des de 
la seva primera gira a l’Estat el 2001. La 
presentació d’American Ride –el tema 
que dóna nom al disc no va sonar fins 
passada la primera hora de concert– va 
ser només l’excusa per desgranar el 
millor del seu repertori davant d’un 
auditori entregat des que va arrencar 
amb Streets of New York sol al piano 
fins que va acabar amb un record a Lou 
Reed. Però res hagués estat igual sense 
l’acompanyament de l’asturià Jorge 
Otero i el seu arsenal de cordes.

V
IC

EN
S 

BI
G

A
S

Els Subirachs, de pare a fill

Vic Igual que l’any 1981 en la primera 
edició, el quart Simposi Internacional 
sobre l’Ensenyament del Català el va 
tancar la veu de Rafael Subirachs. El 
seu recital a la Sala Ramon Montanyà 
de L’Atlàntida, davant d’un centenar 
escàs de persones, va començar amb 
poemes musicats de Salvat-Papasseit, 
tot sol amb la guitarra, per donar pas 
a una segona part dedicada específi-
cament al seu pare, Rafael Subirachs 
i Ricart. D’ell es van interpretar Els 
rústics madrigals en la veu de la sopra-
no Montserrat Bertral acompanyada 
al piano per Eduard Sáez. A la fotogra-
fia, Eduard Sáez, Montserrat Bertral i 
Rafael Subirachs, al final de concert.
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que és un mort qui parla, 
interpretat magistralment 
per Pere Arquillué, que s’ha 
fet seu el personatge fins al 
detall més ínfim. I aquest 
mort es mou per l’escenari 
intentat treure’s de sobre la 
rigidesa dels cossos sense 
vida, no són moviments de 
robot, sinó de ressuscitat. 

El personatge té veu, es 
dirigeix a l’espectador, però 
el que diu no ens agrada. És 
cruel, cínic, amb una defor-
mació monstruosa de la 
percepció de la realitat que 
nosaltres tenim. Arquillué 
juga de tal manera amb l’ex-
pressió del discurs que pot 
semblar fins i tot còmic, però 
d’un humor corrosiu, és clar. 
Del mirall deformador no se 
salva ningú, ni la dona, ni el 
pare –imatge de Déu?–, ni 
la família, ni la societat. El 
personatge, que es presenta 
com un autèntic paràsit, que 
repel·leix per la seva vulga-
ritat, per la seva fredor, ens 
acaba produint un calfred, 
perquè té molt de nosaltres 
mateixos quan pensem que 
no hi ha cap mirall defor-
mant que ens mostri la nos-
tra imatge. 


