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PROGRAMA PER A ASSOCIACIONS

I ENTITATS 

VeniuÊ juntsÊalÊMuseuÊNacional.ÊUsÊajudemÊaÊorganitzarÊ laÊvisitaÊ iÊ lÕentradaÊalÊ
museuÊ usÊ laÊ regalem!Ê TantÊ siÊ souÊ unÊ centreÊ excursionistaÊ comÊ unaÊ collaÊ
castellera,Ê unÊgrupÊdeÊ teatreÊamateurÊ oÊ unÊcasalÊ deÊgentÊ gran,Ê elÊmuseuÊŽsÊ
vostre.ÊTeniuÊtotsÊelsÊserveisÊdelÊmuseuÊalÊvostreÊabast.
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Dilluns, 17 de novembre de 2014

CULTURA 38 NOU9EL

El trombonista de 

Roda Jordi Riera 

entra a la JONC

Roda de Ter

M.E.

El rodenc Jordi Riera, de 14 
anys i alumne de trombó del 
conservatori de l’Escola de 
Música de Vic, ha estat selec-
cionat per formar part de 
la Jove Orquestra Nacional 
de Catalunya (JONC), en la 
seva secció d’alevins (fins a 
18 anys), després de superar 
les exigents proves d’accés 
que van tenir lloc el passat 
mes d’octubre. És la primera 
vegada que un instrumen-
tista de metall de l’Emvic 
accedeix a aquesta formació 
orquestral, convertida en 
tota una selecció dels millors 
instrumentistes del país.

Per la seva banda, les 
violoncel·listes vigatanes 
Clara Ferrer i Bruna Gon-
zález continuaran com a 
titulars de la JONC Alevins, 
plaça que mantenen des de 
fa quatre anys. També la 
clarinetista de Prats Laia 
Pujol continuarà a la JONC 
de grans (de 18 a 25 anys), i 
el violoncel·lista de Manlleu 
Ferran Albrich s’incorporarà 
a la borsa de la JONC Filhar-
monia (majors 25 anys).

‘Informe per a una Aca-

dèmia’, de Franz Kafka. 

Direcció: Xavier Ricart 

i Ivan Benet. Actor: Ivan 

Benet. L’Atlàntida, Vic. 

Divendres, 14 de novem-

bre de 2014. 

Vic

Carme Rubio

Franz Kafka va escriure a 
Informe per a una Acadèmia 
un autèntic monòleg dramà-
tic, com ho prova el fet que 
aquest relat hagi pujat als 
escenaris diverses vegades. 
Com és característic d’aquest 
escriptor, el text combina 
una gran exactitud lingüís-
tica –és a dir, s’expressa de 
manera clara, breu i precisa– 
i alhora admet una gran mul-
tiplicitat d’interpretacions i 
a diferents nivells: personal, 
polític, social, filosòfic... 

Per aquesta raó sabem 
que el parlament davant els 
acadèmics de Peter el Roig, 
el simi esdevingut home, es 
pot relacionar amb temes 
com la condició de jueu de 
l’escriptor, la irracionalitat 
humana durant la Primera 

Guerra Mundial, les teories 
darwinianes, la integració 
d’una persona a una societat 
que no és la seva pròpia, etc. 
Totes poden ser vàlides i 
cap n’és la vertadera. El que 
queda clar és la forta càrrega 
d’ironia del relat i la crítica 
implacable a la “inhumani-
tat” de la condició humana, 
perfectament observada des 

d’una altra criatura del regne 
animal.

A partir d’aquesta peça 
d’un dels màxims escriptors 
europeus del segle XX s’ha 
elaborat una representa-
ció magnífica que convenç 
plenament, tant des del 
punt de vista de direcció i 
interpretació com d’esce-
nografia i acompanyament 

musical. La combinació de 
tots aquests elements fa que 
l’obra captivi l’espectador i 
que aquest es deixi portar 
pels canvis de ritme i per 
la gesticulació alhora rica i 
continguda de l’intèrpret, 
traductor i codirector. Ivan 
Benet aconsegueix centrar 
tota l’atenció del públic per 
després conduir-la a través 
de l’evocació dels cinc anys 

que ha trigat el simi a esde-
venir un humà, cinc anys en 
els quals ha rebut trets, ha 
estat presoner i ha tingut els 
pitjors mestres. 

Superat aquest període, 
s’ha convertit en un artista 
i es relaciona amb el millor 
de la societat. L’exhibició 
d’aquest procés evolutiu, 
intencionada paròdia evolu-
cionista, revela Ivan Benet 
com una gran figura de l’es-
cena catalana actual.  

Ivan Benet ofereix una magnífica interpretació de l’obra de Kafka a L’Atlàntida

Un simi analitza l’ésser humà

L’exhibició d’aquest 
procés revela Ivan 
Benet com una gran 
figura de l’escena
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Ivan Benet, en una escena d’‘Informe per a una Acadèmia’

Setze artistes exposen al Castell de Montesquiu

Montesquiu Fins al dia 26 de novembre, la Cabana del 
Castell de Montesquiu acull la cinquena Exposició Col-
lectiva Multidisciplinar d’Art Contemporani, amb 35 obres 
de 16 artistes, procedents de sis països (a més de creadors 
catalans i espanyols, hi ha artistes de Xile, Mèxic, Argen-
tina i Veneçuela). Pintura, escultura i fotografia conviuen 
en aquesta mostra organitzada per la gestora cultural Cir-
cuit Artístic. A la fotografia, quatre dels artistes que expo-
sen, el dia de la inauguració.

Carme Bayot publica 
‘Dos relats europeus’
Taradell/Vic L’escriptora 
taradellenca Carme Bayot ha 
publicat Dos relats europeus 
(Emboscall Ed.). El llibre es 
va presentar dijous passat a 
Taradell i aquest dijous es 
presentarà a Vic (8 vespre, 
Llibreria Anglada). Els relats 
s’ambienten a la Itàlia del 
segle XVIII i en la Segona 
Guerra Mundial, a França. 

Tres poetes i Vinyoli, 
al Casino de Vic
Vic Els poetes Roger Costa-
Pau, Antoni Clapés i Víctor 
Sunyol parlaran aquest 
dimecres al Casino de Vic de 
la seva relació amb l’obra de 
Joan Vinyoli i en recitaran 
poemes. L’acte tindrà lloc a 
les 8 del vespre, i forma part 
de les activitats programades 
a Vic amb motiu de l’Any 
Vinyoli. 


