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Josh Rouse i La Iaia XXL 
toquen al Foramuralla
Josh Rouse, La Iaia XXL (amb la Cobla Bisbal 
Jove), Maria Coma, Roger Usart i Berlinist se-
ran els titulars del cartell del festival Foramu-
ralla, que se celebrarà a Vic el cap de setmana 
del 6, 7 i 8 de juny. Els concerts d’aquesta edi-
ció es faran a la plaça de la Catedral, al Teatre de 
l’Orfeó, a La Jazz Cava i a la plaça del Carbó. 

Un fòssil juràssic, de 180 
milions d’anys, als Ports 
Un any després de la troballa d’un fòssil al 
Parc Natural dels Ports, a les Terres de l’Ebre, 
els experts en paleontologia apunten que es 
podria tractar d’una part del crani d’un rèp-
til marí. Encara no se sap si pertanyia a un ic-
tiosaure o Talattosuchia, però es calcula que 
podria tenir entre 175 i 183 milions d’anys. 

‘Fronteres’ de futur
da restauració d’una aficionada sobre un 
eccehomo anònim. Xerrameca de dos 
professors d’història de l’art que només 
aconsegueix cert vol amb l’aparició 
d’una alumna i els efectes d’una mala 
nota acadèmica, quan les palles mentals 
repercuteixen en el futur d’una persona.  

Cunillé dedica Geografia a una fron-
tera concreta (Andorra) i el tràfic de di-
vises, una obra d’horitzó dramàtic curt 
que s’intenta compensar amb la conver-
sa d’una dona frustrada, abandonada en 
una carretera, amb els déus de l’Olimp, 
sords des de fa mitja eternitat. El text de 
Richter (Frontex) és el que més facetes 
del concepte frontera treballa, les líni-
es divisòries d’ètnia, riquesa, cultura i la 
felicitat, i cadascuna de les seves amena-
ces. La situació distòpica que recrea par-
teix d’una altra obra seva, Estat d’excep-
ció, estrenada fa tres anys a la Beckett, 
encara que reformulada per la directora 
amb un gir de suplantació d’identitat ra-
cial. Una peça sòlidament dirigida per 
Alícia Gorina que es plasma en la gran 
actuació de Roser Batalla.e 

ma Antiqva interpretarà Les quatre 
estacions de Vivaldi. A la Seu d’Urgell 
i a Bagà, la formació letona Solistes 
del Latvian Radio Choir, que fa poc 
ha rebut un premi Grammy, inter-
pretarà música del Renaixement en 
diàleg amb obres actuals. L’amor car-
nal i platònic serà el protagonista de 
les obres que oferiran els Magister 
Petrus, i l’Orquestra Nacional d’An-
dorra i el Cor de Cambra de l’Audito-
ri Enric Granados de Lleida interpre-
taran Händel. Jordi Savall tancarà el 
festival amb la seva visió personal de 
la música celta. 

Aquest any el Festival de Música 
Antiga també oferirà cinema acom-
panyat de vins, formatges i embo-
tits. L’escenari també serà peculiar: 
cellers, eres, jardins i patis es faran 
servir de sala de projeccions per ex-
hibir Tous les matins du monde 
d’Alain Corneau.e

‘Fronteres’ TEATRE NACIONAL FFINS AL 8 DE JUNY 

Els teatres seriosos d’Europa 
estructuren les temporades 
per conceptes, per un leitmo-
tiv que inciti al debat públic. 
Xavier Albertí ha pensat que la 

frontera és un bon tema per a la seva pri-
mera temporada al capdavant del TNC. 
Fronteres és la producció que ofereix al-
gunes respostes a aquesta idea dramàtica 
oberta a totes les seves derivades, físiques 
o metafísiques. Els textos de Rafael Spre-
gelburd, Falk Richter i Lluïsa Cunillé són 
un bon intent per seguir aquest camí en el 
futur, més que un èxit present. 

Santa Cecília de Borja a Saragossa, de 
Spregelburd, és un lleuger sainet sobre 
l’efecte que va tenir entre el sector de l’art 
i els seus prescriptors la (des)afortuna-
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L’EVA porta  
la narració oral  

al cementiri  
de Vilafranca

El festival de narració i tradició oral 
En Veu Alta (EVA) celebra els 10 
anys coincidint amb el 175è aniver-
sari del cementiri de Vilafranca del 
Penedès. Amb aquesta excusa, l’edi-
ció 2014 tindrà en la mort, els ce-
mentiris, les capelles i els espais sub-
terranis un suggerent fil conductor. 
En total es programaran 40 activi-
tats en dotze municipis del Penedès 
(del 30 de maig al 8 de juny) i al Pra-
dell de la Teixeta (del 4 al 6 de juliol). 
A més, hi haurà una prèvia avui al 
Teatre de l’Aurora a Igualada. 

Amb 35.000 euros de pressupost 
i uns 2.500 espectadors en l’edició 
passada, l’EVA és el festival més im-
portant del país dedicat a la litera-
tura oral. Cada any programa espec-
tacles de petit format en què el glo-
sador, narrador, rondallaire o pre-
goner surt a pèl, sense suport tècnic, 
i actua en espais singulars on el pú-
blic pot ser partícip de la història. 

Lídia Pujol en una cisterna 
El gallec Quico Cadaval serà un dels 
caps de cartell i inaugurarà l’EVA 
amb un espectacle que fa quinze 
anys que gira pel món, Fantasmas 
familiares, escenificat al cementiri 
de Vilafranca. El britànic Ben Hag-
garty oferirà dos espectacles en an-
glès, el japonès Yoshihira Yoki tam-
bé hi actuarà (en castellà) i la mexi-
cana Martha Ecudero explicarà His-
torias de la calavera Catrina. “Vinc 
d’una cultura en què la mort es trac-
ta d’una altra manera. Siguis escèp-
tic o religiós, portem a dins un con-
sol: la creença que els nostres morts 
ens visiten una vegada a l’any –diu 
la narradora–. La mort està molt vi-
va”. De narradors catalans hi passa-
ran el romancer Adolfo Osta al cos-
tat de la guitarra de Manel Segarra 
i Jordi Palet, entre d’altres.  

Una de les convidades destaca-
des és la cantant Lídia Pujol, que ac-
tuarà amb Miquel Àngel Cordero en 
una cisterna. Oferirà un repertori 
de música sefardita i catalana. “El 
repertori jiddisch, que pertany a 
una altra cultura que no és la meva, 
em va obrir les portes a les meves 
pròpies arrels. En la música tradici-
onal hi trobes el denominador co-
mú, les emocions que ens toquen a 
tots, i et pot portar a tot arreu”, diu 
la cantant. Lectures en veu alta, es-
pectacles infantils i tallers (fins i tot 
de cuina) completen l’oferta.e 
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UNA GRAN VEU DEL JAZZ  
Dee Dee Bridgewater actuarà 
al Festival de la Porta Ferrada 
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