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ORGANITZA: COL·LABORA:

COMPREU ELS RASQUES QUE TROBAREU

A L’ESCLAT I BONPREU

TOTES LES BUTLLETES TENEN PREMI,

PERÒ N’HI HA MOLTES QUE,

A MÉS A MÉS, TENEN OBSEQUI!

Participant en el Rasca d’Osona Contra el 
Càncer col·laboreu en el finançament de la 
nova àrea d’oncologia de l’Hospital General 
de Vic.

MOLTES GRÀCIES
osonacontracancer.cat

Divendres, 31 d’octubre de 2014

CULTURA 40 NOU9EL

Víctor Sunyol

No hi ha hagut 
manera, en 
tants anys de 
Generalitat, 
d’aconseguir 
unes estruc-

tures estables en arts 
visuals.

Si hi ha hagut accions 
per part de la Conselleria, 
han estat erràtiques, poc 
decidides i sovint contra-
dictòries. El disseny de la 
Xarxa de Centres d’Art 
públics s’ha quedat tan 
sols en disseny, la realitat 
de les polítiques nacionals 
i municipals ha destruït el 
que hauria pogut ésser un 
eix vertebrador dinàmic, 
eficaç i productiu.

Era clar que deixar 
aquests centres a mans 
de la voluntat dels ajun-
taments comportaria el 
desmembrament d’una 
política nacional que 
apuntava a grans fites. I 
això és el que va passant.

El darrer desastre ha 
estat a Figueres. El Museu 
de l’Empordà, que és 
des de fa anys model de 
política local i nacional 
(i internacional) en arts 
visuals, ara per caprici 
de l’Ajuntament quedarà 
reduït a un centre d’abast 
i projecció locals. Figue-
res renuncia al seu paper 
nacional i a la seva aporta-
ció a la cultura en majús-
cules, es converteix en 
una capital provinciana 
i fa més pobra la cultura 
de tots. Quines ambicions 
té? Com veu el seu paper 
en el territori? Que no 
coneix les seves responsa-
bilitats? Què hi ha de dir 
la Generalitat?

Aviat serem inde-
pendents, sí. Però quan 
siguem independents pot-
ser ja no tindrem país.

SI...

Desmuntant 
el país

ArtPirineus, amb el 
pintor Evelí Adam, 
exposarà a París

Campdevànol El col-
lectiu ArtPirineus, del 
qual forma part el pintor 
campdevanolenc Evelí Adam, 
exposa una mostra del seu 
treball entre els dies 30 
d’octubre i 2 de novembre al 
Gran Marché d’Art Contem-
porain que tindrà lloc a París. 
Del col·lectiu en formen part 
la fotògrafa Inès Vila, l’escul-
tor Martí Roig, i els pintors 
Armand Escandell, Claudi 
Puchades i Evelí Adam, que 
treballen a partir de materi-
als de la fusta.

‘Sotarrel’ a Setcases, 
amb el disc gravat a 
partir de l’espectacle

Setcases Sotarrel presenta 
aquest dissabte a Setcases 
el disc gravat a partir de 
l’espectacle del mateix nom, 
estrenat l’any passat al 
Cicle del Comte Arnau de 
Sant Joan de les Abadesses. 
Aquest projecte, liderat per 
Joan Carles Martínez, reu-
neix música, dansa i recital 
amb les arrels tradicionals 
com a punt de partida i la 
modernitat com a forma 
d’expressió. El concert serà a 
2/4 de 6 de la tarda, a l’esglé-
sia de Sant Miquel. 

Pau Vallvé a la Jazz 
Cava, amb el disc 
‘Pels dies bons’

Vic Pau Vallvé presenta 
aquest diumenge a la Jazz 
Cava les cançons del seu 
últim disc, Pels dies bons 
(autoeditat, 2014), un treball 
que s’inspira en les diferents 
formes de relació entre dues 
persones. Després de la seva 
etapa com a Estanislau Ver-
det i en el projecte u_mä amb 
Maria Coma, aquest és el seu 
tercer treball en solitari, gra-
vat amb la col·laboració del 
baixista vigatà Jordi Casades-
ús. El concert tindrà lloc a les 
7 de la tarda. 

Lluís Soler diu Vinyoli a Vic

Vic

J.V.

“Aquí, ara, només arriba algú que ve de lluny, 
cansat”. Lluís Soler entrava amb aquests ver-
sos a la Sala Joaquim Maideu de L’Atlàntida, 
dimecres al vespre, al començar Vinyoli per 
Vinyoli. En un escenari auster, només amb la 
cadira on seia de tant en tant, l’actor manlle-
uenc arribava a l’essència vinyoliana. Lluís 
Soler al servei de la paraula del poeta, sense 
que res més el destorbés. El Vinyoli que parla 
de vida, mort, sexe, amor, record i, sobretot, 
de paraula, “la paraula creadora de silenci”. La 

veu de Soler transita “per un camí no fressat”, 
com diu el poeta, perquè cada vegada que 
transmet la paraula d’un poeta –Verdaguer, 
Maragall, Vinyoli...– el diu com mai no l’havia 
dit ningú. Al final, també com a homenatge, 
dos poemes que Vinyoli va dedicar a Rilke i a 
Martí i Pol, amb qui l’unia una estreta amis-
tat. El recital de dimecres, inclòs en els actes 
de “Vic a Vinyoli”, tenia com a espectadors 
mig centenar d’alumnes dels instituts públics 
de Vic, que durant les últimes setmanes han 
treballat l’obra de Vinyoli, a través de con-
ferències de Jordi Marrugat i lectures, dins 
dels programa L’Atlàntida Educa. Després 
de l’obra, els joves van fer un col·loqui amb 
l’actor. 
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El Tricicle porta 

‘Bits’ a Vic, en 

dues sessions

Vic

EL 9 NOU

Bits, la que possiblement 
serà la darrera obra de crea-
ció del Tricicle abans de reti-
rar-se dels escenaris, arriba 
a L’Atlàntida aquest dissabte 
en dues sessions, a les 6 de la 
tarda i a 2/4 de 9 del vespre. 
Amb més de dos anys de gira 
pels escenaris –es va estrenar 
la primavera de 2012– Bits 
arriba a Vic amb una versió 
lleugerament ampliada sobre 
l’original, a partir d’impro-
visacions que s’han anat 
consolidant. Paco Mir, Carles 
Sans i Joan Gràcia han creat 
una quinzena de gags a partir 
d’un viatge a través de l’ordi-
nador i amb el paral·lelisme 
entre el bit –mínima unitat 
d’informació– i el gag –míni-
ma unitat d’humor. 

Aquest espectacle, per al 
qual ja queden molt poques 
entrades, és l’únic en què el 
famós trio de teatre gestu-
al s’ha permès d’introduir 
alguns diàlegs. En la línia 
dels dos anteriors muntatges 
–Garrick i Manicomi– aquest 
també és ràpid, directe i inte-
ractua amb el públic. 

Un diàleg teatral a través 
de cançons, al Cirvianum
Torelló

EL 9 NOU

A un minut per cançó –75 
minuts i 75 cançons– trans-
corre la comèdia Lo tuyo y 
lo mío, que diumenge a les 
6 de la tarda es veurà al Cir-
vianum de Torelló. Karen 
Gutiérrez i Manuel Ramos, 
els dos actors protagonistes, 
dialoguen a través de temes 
populars de la música de les 
tres últimes dècades, des 
de Karina o Raphael fins a 

Delafé o Shakira, passant per 
Mecano, tots ells interpretats 
per Andreu Cañadell. Joan 
M. Segura és el director del 
muntatge, una de les revela-
cions de l’última temporada, 
estrenat el febrer d’enguany 
al Club Capitol de Barcelona. 
La programació del cap de 
setmana al Cirvianum es 
completa, diumenge, amb 
una nova representació de 
Les mil i una nits, de Xarxa 
de Torelló, estrenada per la 
darrera festa major.


