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Víctor Sunyol

No vaig votar 
només per mi. 
Vaig votar pel 
meu pare, que 
hi hauria anat, 
pels meus avis, 

víctimes d’un temps cruel 
de vencedors i vençuts, per 
tots els avantpassats.

Pels meus poetes, en 
Jordi Domènech, en Segi-
mon Serrallonga, la M. 
Àngels Anglada, en Miquel 
Martí i Pol, en Josep Grau, 
la M. Mercè Marçal, l’Ovi-
di Montllor, i per tots els 
que ja no hi són.

Pels meus mestres, en 
Pere Farrés, en Jordi Caste-
llanos, l’Hortènsia Curell, 
en Josep Romeu i per tots 
els mestres que algú recor-
da.

Per en Marçal de Farrera, 
en Pepet del Cantarell, 
en Pere Font de Rupit, en 
Roviretes de Tavèrnoles i 
per tots els que han defen-
sat la terra amb amor i 
treball.

Per en Ramon 
Montanyà, en Bernat 
Bauçà, en Josep Pintó, en 
Jaume Portell, l’Enric Gon-
zález, en Víctor Torres, per 
tots els qui es van posar al 
nostre servei.

Pels amics, que haurien 
vingut, l’Eugeni, l’Enric, 
en Manel, la Laura, en 
Joan, en Ramon, en Pep, en 
Jordi, en Pau, la Pilar, en 
Quico, l’Andreu...

He votat pels meus 
morts, perquè ells m’han 
fet, i ara jo sóc ells. Ningú 
no va votar només per ell. 
Hem votat pels homes i 
dones de tota la nostra his-
tòria. I pels que vindran. 
I pels valencians i mallor-
quins i rossellonesos que 
encara no ho poden fer.

I per ells i per nosaltres 
hi tornarem. De debò.

SI...

Votar per 
ells

Teatre crític i poesia, 
en dos espectacles a 
l’espai ETC de Vic

Vic L’acomiadament d’un 
humorista i dos periodistes 
de la televisió pública ita-
liana per Silvio Berlusconi, 
mentre era de viatge oficial 
a Bulgària l’any 2000, és el 
punt de partida de L’Editto 
Bulgaro, l’obra que aquest 
divendres a 2/4 de 10 del ves-
pre es podrà veure a l’espai 
ETC de Vic. Joan Yago signa 
la dramatúrgia. Dissabte a la 
mateixa hora, Òscar Intente 
porta a l’ETC el recital Hem 
escollit, a partir de textos on 
es parla del país. 

‘Tempo. Instantànies de 
guerra i ball’. Inspirat 
en ‘Le bal’ d’Ettore Scola. 
Direcció: Jordi Arqués. 
Casal Francesc Macià, 
Centelles. Diumenge, 9 
de novembre de 2014. 

Centelles

Carme Rubio

Quan Ettore Scola va estre-
nar la pel·lícula Le bal en els 
anys 80, va causar un gran 
impacte per l’originalitat del 
seu plantejament. Una sala 
de ball era la protagonista, 
perquè entre les seves parets 
i a través de la música es 
veien reflectits els darrers 
cinquanta anys de la his-
tòria de França. No calien 
paraules, amb l’evolució dels 
estils musicals i els canvis 
de vestuari n’hi havia prou 
per mostrar els efectes del 
pas de la història damunt la 

gent corrent. Aquest és un 
dels casos en què la versió 
cinematogràfica és la que ha 
originat l’adaptació teatral, i 
no a l’inrevés. 

Tempo és una d’aquestes 
adaptacions i evoca un perí-
ode concret de la història de 
Catalunya. Jordi Arqués ha 
delimitat la temporalitat i 
n’ha seleccionat els moments 
clau i les músiques adequa-
des. L’obra té una estructura 
circular, comença l’any 1975, 
data de la mort del dictador, 
i tot seguit es remunta al 
1931, any de la instauració 
de la República, per comen-
çar a avançar, tot rememo-
rant fites cabdals, fins acabar 
de nou al 1975.

Durant aquest temps, 
alguns personatges són els 
mateixos i, per tant, han 
envellit, com l’encarregat 
del local; d’altres es mante-
nen joves. El ball representa 
una gran multiplicitat de 

sentiments: les diferents 
maneres de voler agradar, la 
necessitat de relacionar-se, 
l’estimació... Els actors actu-
en perfectament coordinats, 
canvien de personalitat i de 
vestuari, i viuen al ritme de 
la música i dels fets històrics. 
No hi ha papers destacats, 
sinó que actuen com un per-
sonatge col·lectiu, però en 
aquesta versió s’han introdu-
ït dos personatges de dimen-
sió simbòlica, caracteritzats 
de manera intemporal: la 
cantant Laura Cruells, testi-
moni dels esdeveniments i 
enllaç de les escenes amb el 
seu cant, i el personatge de 
Laura Marsal, que transfor-
ma en dansa els sentiments 
de cada escena. Una i altra 
donen un plus de qualitat a 
l’obra i subratllen el treball 
de la resta dels actors, que ha 
reeixit a l’hora d’aconseguir 
un alt nivell amb un projecte 
complex i força ambiciós. 

‘Tempo’ es va estrenar en la Trobada de Teatre d’Osona

Cançons de la nostra història

Leonard Cohen tanca la Trobada

Centelles Cançons i textos de Leonard 
Cohen van omplir dilluns la Capella de 
Jesús de Centelles en el recital Tothom 
ho sap, que tancava la Trobada de Teatre 
d’Osona. Ernest Villegas, Montse Vellvehí i 

Marta Marco (aquesta última, també tocant 
el violoncel) s’alternaven cantant i recitant, 
amb Marc Serra a la guitarra. L’espai estava 
ambientat amb les imatges de l’exposició 
en homenatge a Anna Lizaran, que s’hi han 
pogut veure durant els dies de la Trobada.
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Ivan Benet 
arriba a Vic 
amb Kafka i sis 
nominacions 
als Butaca

Vic

J.V.

L’actor vigatà Ivan Benet 
arriba aquest divendres a 
L’Atlàntida amb Informe per 
a una Acadèmia, un text de 
Franz Kafka que ell mateix 
ha traduït de l’alemany. L’ac-
tor vigatà dóna vida a Peter 
el Roig, protagonista d’un 
text que Kafka escriu durant 
la Primera Guerra Mundial 
i que ha donat peu a moltes 
interpretacions sobre el seu 
simbolisme. En clau plena-
ment kafkiana, explica la 
història d’un simi que en el 
sorprenent temps de només 
cinc anys ha evolucionat 
fins a convertir-se en humà 
i explica el seu cas davant de 
la comunitat científica. En el 
camí d’aquesta evolució se li 
presenta la disjuntiva de con-
tinuar en un parc zoològic 
o humanitzar-se definitiva-
ment fins a convertir-se en 
un artista de varietés. L’actor 
vigatà signa la direcció, jun-
tament amb Xavier Ricart, 
i l’espectacle compta amb 
un altre al·licient afegit: la 
música de la cantant Sílvia 
Pérez Cruz, composta expres-
sament. 

Informe per a una Acadè-
mia, que es va estrenar al fes-
tival Temporada Alta de l’any 
passat, arriba a L’Atlàntida 
amb sis recents nominacions 
per als premis Butaca, entre 
elles les d’Ivan Benet com a 
millor actor i director. 

MUSICAL PARTICIPATIU

Dissabte, L’Atlàntida acull 
El musical participatiu que 
impulsa l’Obra Social de La 
Caixa (vegeu EL 9 NOU, 10 
d’octubre). Es tracta d’un 
concert que té com a base 
l’Orquestra Simfònica del 
Vallès, dirigida per Ruben 
Gimeno, i els solistes Mone 
i Sergi Albert. Al seu costat, 
s’hi afegiran uns 110 can-
tants procedents de diverses 
formacions musicals, entre 
elles la Coral Canigó de Vic. 
Junts interpretaran peces 
conegudes del gènere musi-
cal de Bernstein, Webber, 
Gershwin i Schönberg, entre 
d’altres. 

Informe per a una 
Acadèmia. L’Atlàntida, 
Sala Joaquim Maideu. 
Divendres, 14 de novembre, 
2/4 de 9 vespre. 
El musical. L’Atlàntida, Sala 
Ramon Montanyà. Dissabte, 
15 de novembre, 2/4 de 9 
vespre.

Dos dies d’espectacles 
al festival Itineràncies 
de Prats de Lluçanès

Prats de Lluçanès Aquest 
dissabte i diumenge, Prats 
viurà una nova edició del fes-
tival de carrer Itineràncies, 
promogut per l’actriu i balla-
rina pradenca Ada Vilaró. 
Dissabte a la tarda, destaca 
una performance amb avis 
del poble, la Coral Sant Jordi 
i un concert que unirà el 
piano de Josep M. Cols i el 
metall del ferrer Enric Pla. 
Diumenge al matí, entre 
altres, es veurà l’espectacle 
itinerant 75 i el de dansa 
Tangogràric.

Tecnologies del tacte 
i imatges, a la segona 
de les Nits Digitals

Vic Les Nits Digitals de Vic 
s’obren aquest divendres al 
projecte Màgia augmenta-
da, que hi presenten Beka 
Iglesias i Núria Sotelo. Es 
tracta d’una performance en 
què interactuen tecnologies 
basades en el tacte amb pro-
grames oberts com PureData 
o Openframeworks. La pre-
sentació d’aquesta proposta 
serà al Casino de Vic, a les 10 
del vespre. Les Nits continu-
aran la setmana vinent amb 
Marcel·lí Antúnez, Guillami-
no i Núria Martínez Vernis. 

Montserrat Carulla  
amb l’obra ‘La iaia’ a 
Seva, aquest dissabte

Seva Montserrat Carulla, 
en la gira del seu comiat 
dels escenaris, portarà l’obra 
La iaia aquest dissabte a la 
Sala Polivalent de Seva. La 
veterana actriu està acompa-
nyada a l’escena pel seu nét, 
Aleix Peña, en una obra que 
ha dirigit el seu fill, Roger 
Peña. Un espectacle de tres 
generacions que posa punt i 
final a la carrera d’una actriu 
que passarà a la història 
del teatre de Catalunya. La 
representació serà a les 9 del 
vespre. 


