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No hi deu 
haver ni un 
diari, ni revis-
ta ni mitjà de 
comunicació 
d’abast general 

que no dediqui una secció 
especial a “emprenedors”, 
empresaris joves que ini-
cien camí en el món de 
la indústria, els negocis 
o el comerç. Deu ser que 
ajudar-los és just, i que el 
seus objectius són bons 
i positius per al futur de 
tots.

També hi trobem sem-
pre seccions fixes dedi-
cades a uns joves que 
tenen com a objectiu ser 
famosos i fer-se rics sense 
ser res, ni saber res, ni fer 
res. I són aquests matei-
xos mitjans els qui fan 
que aconsegueixin el seu 
objectiu. Deu ser que això 
també és just i bo per al 
futur de tots.

Però (parlem de mitjans 
no especialitzats) no hi 
solem trobar mai seccions 
fixes dedicades als joves 
que proven d’obrir-se 
camí en el món del pensa-
ment, la filosofia, les arts, 
la ciència, la cultura... Deu 
ser que no és ni just ni bo 
per al nostre futur donar-
los visibilitat i ajudar-los 
en els seus propòsits. Deu 
ser que la seva activitat 
no és interessant ni té cap 
mena d’utilitat per al pre-
sent ni per al futur.

O bé és que els mitjans 
no tenen cap mena d’inte-
rès en el futur que ajuden 
a construir. O bé és que 
els seus objectius de futur 
són uns altres.

O potser no tenen pro-
jectes, ni ideals, ni saben 
el que fan.

Serem el que anem cons-
truint.

SI...

Ens ho 
mereixerem

Inscripcions obertes 
al concurs musical 
Cactus de Pasternak

Vic Fins al 24 d’agost estan 
obertes les inscripcions per 
al concurs de grups emer-
gents Cactus, que organitza 
la sala Pasternak de Vic. Per 
participar-hi, els grups han 
de ser d’Osona o tenir-hi un 
component, i no haver publi-
cat cap disc. De tots els ins-
crits, se’n seleccionaran vuit 
que es donaran a conèixer 
abans del 31 d’agost i actu-
aran a la sala els dies 26 de 
setembre i 3 d’octubre. Les 
inscripcions es poden fer a 
<www.salapasternak.com>.

Vilatorta Teatre 
estrena l’obra ‘Els 
bojos del bisturí’ 
aquest diumenge
Sant Julià de Vilatorta El 
grup Vilatorta Teatre estrena 
aquest diumenge l’obra Els 
bojos del bisturí, en el marc 
dels actes de la festa major 
de Sant Julià. Traduïda per 
Anna Font, per encàrrec del 
mateix grup, Bojos del bis-
turí arriba a l’escenari sota 
la direcció de Lluís Badosa 
i amb la participació de 12 
actors de la companyia. L’es-
cena se situa en un hospital, 
pels volts de les festes de 
Nadal, i segueix l’esquema de 
les comèdies de malentesos, 
en aquest cas amb metges i 
infermeres, malalts i famili-
ars com a protagonistes. Sota 
el títol original de It runs in 
the family, l’obra es va estre-
nar el 1992 i és una de les 
més conegudes del drama-
turg anglès. La representació 
tindrà lloc al pavelló, a 2/4 de 
10 del vespre. 

La música de 
Thalassa, al cicle 
del comte Arnau

Sant Joan de les Aba-

desses El grup de música 
tradicional i d’arrel Thalassa 
estrena aquest dissabte a 
Sant Joan una versió de la 
cançó del comte Arnau, en el 
marc de l’espectacle Ibèria 
que a partir de les 10 del 
vespre es podrà veure a l’Era 
d’en Serralta. Thalassa és un 
grup creat per Marina Mir 
(guitarres) i Carlos Cortés 
(percussions, llaüt) als quals 
s’afegeixen la veu de Celes-
te Alías i el contrabaixista 
Miquel Àngel Cordero. Ibè-
ria és un espectacle que van 
crear recollint les influències 
de la música peninsular  
–sefardita, flamenca, catalana 
o gallega–. El concert forma 
part del Cicle de Representa-
cions del Comte Arnau, que 
dissabte també ha programat 
un mercat medieval (més 
informació a la pàgina 54).

Vic

J.V.

En un temps en què tothom 
es pot descarregar les últi-
mes produccions de cinema 
des de la xarxa –la pirateria 
navega a tota vela– poques 
coses deu haver-hi més vin-
tage que rebre un clàssic del 
cinema a casa i per correu. 
Aquesta és la iniciativa que 
ha posat en marxa la botiga 
Versió Original de Vic, un 
establiment nascut ara fa poc 
més de dos anys per fer-se 
un lloc en el lloguer de pel-
lícules independents i d’au-
tor. Acostumades a nedar 
contra corrent i enmig de la 
crisi, les seves promotores 
–Anna Rebés i Laura Ojer– 
han arribat a la conclusió que 
allò més clàssic pot ser també 
allò més efectiu, i han posat 
en marxa la seva iniciativa a 
la xarxa amb el nom de versi-
opostal.com. 

Malgrat que hi hagi múl-
tiples alternatives per veure 
cinema, Rebés creu que “hi 
ha gent que continua prefe-
rint un DVD i una pantalla 
gran que mirar la pel·lícula 
per internet a l’ordinador”. 

La botiga Versió Original de Vic envia cinema a domicili 

Clàssics per correu

El DVD dóna opcions d’idi-
omes i altres extres que els 
cinèfils valoren. “És una 
proposta per a una minoria 
silenciosa, però és un públic 
que no es pot obviar”, diu 
Rebés. De fet, els consta que 
aquesta mena d’oferta no és 
desconeguda en llocs com 
Nova York o Londres. El catà-
leg de Versió Original, que 
des de la inauguració de la 

botiga s’ha doblat i ja arriba 
als dos mil títols, és el que 
hi ha a disposició pel Versió 
Postal, ordenat per temes i 
per directors. Cadascú pot 
confeccionar una wishlist, la 
llista de les deu pel·lícules 
que més ganes tingui de veu-
re d’aquest catàleg, i comen-
çar a rebre-les. En aquest cas, 
el carter sempre truca més 
d’una vegada.
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Laura Ojer i Anna Rebés, amb els sobres per enviar les pel·lícules

Cinema d’agost al claustre

Vic

J.V.

Versió Original posa en 
marxa aquest divendres una 
nova edició del cicle Art & 
Cinema, a l’Escola d’Art de 
Vic. Les projeccions tenen 
lloc al claustre de l’Escola 
d’Art de Vic i són una de 
les poques ofertes culturals 
de la ciutat durant el mes 
d’agost, en què l’activitat es 
paralitza. 

Les pel·lícules seleccio-
nades són de cinema “poc 
comercial” i que “toqui el 
tema de l’art”, diu Laura 
Ojer. Per obrir el cicle, 
aquest divendres es projec-
tarà Otel·lo, el film del ripo-
llès Hammudi Al-Rahmoun 
Font, que recentment va ser 
premiat per l’Acadèmia del 
Cinema Català amb el Premi 
Pepon Coromina. El mateix 
director assistirà a la pro-
jecció, que tindrà lloc a 2/4 

d’11 de la nit. El cicle conti-
nuarà el dia 1 d’agost amb 
Bajarí, un documental d’Eva 
Vila sobre l’herència del 
flamenc a Barcelona entre 
els gitanos, amb motiu del 
50è aniversari de la mort de 
la bailaora Carmen Amaya. 
L’Art & Cinema es tanca el 8 
d’agost amb José y Pilar, del 
portuguès Miguel Gonçal-
ves Mendes, sobre la relació 
entre José Saramago i la 
seva dona, Pilar del Río.

Art & Cinema porta tres pel·lícules a l’Escola d’Art de Vic

‘Ballant amb la mort’ emociona
Torelló Unes 300 persones van assistir, el cap 
de setmana passat, a les dues representacions 
de Ballant amb la mort, l’obra que va estrenar 
a Torelló el Grup Xarxa. El muntatge, dirigit 
per Jordi Torres, es basa en l’obra Camps de 
maduixes, de l’escriptor Jordi Sierra i Fabra, 
que va assistir a l’estrena, i aborda temes 
relacionats amb l’adolescència: les drogues, 
la bulímia, l’amistat o la relació entre pares 
i fills. Els protagonistes passen per l’eufòria 
d’una nit de gresca, el desconcert de veure 
una amiga en coma, la culpabilitat de pensar 
com podien haver-ho evitat i, per damunt de 
tot, el sentiment d’amistat. Una successió 
d’emocions que no va parar fins al final, quan 
el públic del Teatre Cirvianum va esclatar 
en un llarg aplaudiment. A la fotografia, una 
escena de l’obra. 
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