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VeniuÊ juntsÊalÊMuseuÊNacional.ÊUsÊajudemÊaÊorganitzarÊ laÊvisitaÊ iÊ lÕentradaÊalÊ
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vostre.ÊTeniuÊtotsÊelsÊserveisÊdelÊmuseuÊalÊvostreÊabast.
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Divendres, 21 de novembre de 2014

CULTURA 36 NOU9EL

‘Cels’, amb Xavier Boada 

i Ernest Villegas, arriba 

diumenge a L’Atlàntida

El festival BBVA de cine 

tanca les sessions amb  

el film osonenc ‘Pioners’

Sílvia Bel posa 

veu a la Guerra 

de Successió,       

a Sant Joan

St. Joan de les Abadesses

J.V.

Victus, el mal que van fer 
aquells soldats és el títol del 
recital poeticomusical en 
què l’actriu Sílvia Bel posa 
veu a textos sobre la Guerra 
de Successió i el setge de 
Barcelona de 1714, i que 
aquest dissabte es represen-
tarà al Palau de l’Abadia de 
Sant Joan. En el recital s’hi 
inclouen romanços del segle 
XVIII interpretats pel músic 
Carles Beltran i la cantant 
Llúcia Vives amb els textos 
recitats. Entre aquests, hi ha 
fragments de les memòries 
de Francesc de Castellví, que 
els historiadors consideren 
com el millor cronista dels 
fets, i altres de la novel·la 
Victus d’Albert Sánchez 
Piñol. 

La representació de Victus, 
el mal que van fer aquells 
soldats tindrà lloc a 2/4 de 
7 de la tarda, i tancarà els 
actes que s’han dut a terme 
a Sant Joan amb motiu del 
Tricentenari, organitzats per 
l’Ajuntament. 

Itineràncies va estrenar un nou instrument
Prats de Lluçanès Un instrument creat expressament 
per a l’ocasió, batejat amb el nom de ferràlfon, va ser 
una de les novetats del festival artístic Itineràncies, que 
s’ha celebrat aquest cap de setmana a Prats de Lluçanès. 
L’instrument, que va sonar als jardins de Cal Bach, és una 
mena de xilòfon construït per Enric Pla, escultor i forja-
dor d’Alpens, junt amb Josep M. Cols, pianista de Perafita 
(a la fotografia, amb el ferràlfon). Com és habitual, el fes-
tival va canviar dissabte a la tarda i diumenge al migdia la 
quotidianitat de diferents espais, que aquest any van ser 
el bar La Fassina, Cal Bach, el mercat i alguns carrers del 
poble, que van acollir diverses intervencions artístiques. 
Per exemple, una batucada, una actuació intergeneraci-
onal amb avis i infants, la cantada de la Coral Sant Jordi 
de Prats, un recital de poesia i un espectacle de tango. La 
directora del projecte, la pradenca Ada Vilaró, destaca la 
participació i que “la gent ja es va sentint Itineràncies una 
mica seu”. A.G.
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Si Incendis va marcar una 
fita, Cels va pel mateix camí. 
El públic català ha descobert 
Wajdi Mouawad i s’ha llan-
çat a veure les noves produc-
cions que porten a escena les 
obres del dramaturg d’origen 
libanès. L’At-
làntida, que 
ja va acollir 
Incendis en 
una producció 
de La Perla 
29 l’any 2012, 
rep aquest 
diumenge el 
segon mun-
tatge de la 
companyia 
que diri-
geix Oriol Broggi: Cels, que 
compta amb els actors oso-
nencs Xavier Boada i Ernest 
Villegas en el repartiment. 

Cels és l’epíleg de la 
tetralogia que Mouawad va 
escriure sota el títol general 
de L’ombra de les promeses. 
De les altres dues obres, 
Litoral es va poder veure al 
Teatre Lliure i Boscos encara 

no s’ha posat en escena a 
Catalunya. En el cas de Cels, 
l’acció transcorre dins d’un 
búnquer on un grup d’inves-
tigadors intenta decodificar 
pistes per evitar un atemptat 
terrorista, previst en algun 
dels grans museus del món. 
La interacció entre aquests 
personatges (a més dels 

actors oso-
nencs, Màr-
cia Cisteró, 
Eduard Fare-
lo, Xavier 
Ricart, Carles 
Martínez i 
Ernest Auter) 
dóna peu 
a diàlegs 
amb càrrega 
filosòfica i 
catarsis suc-

cessives, en una trama que 
relaciona el bé i el mal humà: 
la brutalitat del terrorisme 
amb l’art, la poesia i la mate-
màtica on hi ha la clau dels 
missatges. 

Torelló

J.V.

El Festival BBVA de Cinema 
de Muntanya de Torelló, 
que divendres passat obria 
la secció competitiva amb la 
producció osonenca Joana. 
Pels camins dels matxos, la 
tanca aquest divendres amb 
una altra 
producció 
de segell 
autòcton. 
Miquel Pérez, 
realitzador 
i professor 
de la UVic, 
codirigeix 
amb Miquel 
Vilaplana el 
film Pioners. 
Serà el darrer 
que públic i jurat avaluaran, 
abans que dissabte a les 7 de 
la tarda es donin a conèixer 
els premis de la 32a edició en 
la gala final del festival. 

Pioners és, de fet, una 
conseqüència de Pirates, un 
documental anterior que 
els dos realitzadors van fer 
sobre els escaladors que a 
mitjans dels anys 70 van 

iniciar l’escalada moderna a 
Montserrat. “Ara hem tirat 
enrere”, explica Miquel 
Pérez. El seu objectiu era 
documentar  la generació 
d’escaladors que van néixer 
abans de la Guerra Civil, i 
que ja l’any 1940 van tornar a 
fer ascensions a Montserrat. 
“Reprenen el nivell de l’es-

calada allà on 
havia quedat 
l’any 1936”, 
afirma el 
mateix Pérez. 
I no solament 
això, sinó 
que amb els 
anys aquesta 
generació 
farà noves 
troballes 
tècniques, 

com el burí d’expansió que 
permet atacar parets ploma-
des (la cara nord del Cavall 
Bernat, per exemple). Jordi 
Álvarez, un d’aquests escala-
dors mítics, serà a la projec-
ció de divendres, a partir de 
les 9 del vespre. A Pioners, 
alpinistes actuals tornen a 
fer les vies que van obrir els 
més veterans. 

Cels. L’Atlàntida, Sala 
Ramon Montanyà. 
Diumenge, 23 de novembre, 
6 tarda. 


