
vosaltres sou els

A les fotogaleries d’

Si organitzeu o participeu en activitats del vostre municipi, o si us agrada

fotografiar els actes que s’hi fan... PODEU COMPARTIR LES VOSTRES FOTOS.
Assegureu la difusió en imatges de les festes que s’hi celebren.

Com fer-ho?
Envieu les fotos, mínim 10 fotos per galeria, en format JPG al mail:

lesfotos@vic.el9nou.com
Indiqueu el títol de la festa o l’acte que s’hi ha celebrat, la població
i també les vostres dades (nom, cognom, telèfon i població)

Dilluns, 12 de gener de 2015

CULTURA 34 NOU9EL

‘Carrington’, de Teatre 

La Palangana, amb 

direcció de Joan Roura. 

ETC de Vic. Divendres, 9 

de gener de 2015.

Vic

Carme Rubio

La Palangana estrenava 
divendres la seva darrera 
producció: Carrington, que 
ha comptat amb la direcció 
i l’assessorament de Joan 
Roura. A cop d’ull el grup ja 
ha superat els deu anys de 
presència en els escenaris i 
persevera en la recerca de 
nous camins teatrals, com ho 
prova, en aquest cas, el fet 
d’atrevir-se amb una obra de 
creació pròpia. Continuen 
sent una colla d’amics que 
alternen l’afició teatral amb 
l’estudi o la feina, però que 
no abandonen l’interès verta-
der d’acostar-se a l’expressió 
artística de la representa-
ció dramàtica. Carrington 
cobreix l’espai, força abando-
nat, del teatre fet per joves i 
per als joves, que vol mostrar 

La Palangana va presentar ‘Carrington’ 

Teatre per a joves?

per dins els interessos i les 
inquietuds de les persones 
que es troben en aquesta 
franja d’edat. 

L’obra parteix de la proble-
màtica que se li planteja a un 
grup de nois i noies que com-
parteixen pis a Boston quan, 
per causes probablement 
degudes a una tempesta 
solar –d’aquí el títol–, es des-
connecten tots els aparells 
electrònics. D’aquesta mane-
ra, l’acció, que es desenvolu-
pa en un espai tancat, té un 
desenvolupament circular, 
emmarcat per la pèrdua i 
el retorn de l’energia elèc-
trica, que fa que al final tot 
torni a la situació inicial. A 
l’entremig, els personatges, 
aïllats del món de fora i obli-
gats a relacionar-se a partir 
d’una situació externa, com 
els joves d’El Decameró, per 
exemple, canviaran amb les 
noves experiències. Els joves, 
habituats a viure des d’una 
posició molt individualista, 
hauran de renunciar al seu 
egocentrisme i descobrir 
la presència dels altres, 
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Un moment del muntatge, que va utilitzar una gran complexitat de recursos tècnics

comunicar-se directament 
i aprendre a compartir-ho 
tot, també els sentiments. La 
personalitat de cadascun dels 
personatges es va descobrint 
paulatinament, tot i que en 
algun cas s’aprofundeix més 
que en d’altres. L’obra utilit-
za una gran complexitat de 
recursos tècnics: gravacions 
filmades, acompanyaments 
musicals, efectes visuals i 
sonors que juguen un paper 

significatiu en el decurs 
de la representació; per 
altra banda, també s’hi han 
incorporat bons recursos 
d’efectivitat teatral, com la 
mosquitera que tanca l’esce-
nari i que desapareix quan 
comença plenament l’acció, 
o l’alentiment dels gestos 
per subratllar una intenció 
determinada. Carrington 
manté en tot moment l’inte-
rès de l’espectador i ha sabut 

captar la vitalitat, l’expres-
sivitat i l’energia del jovent. 
Potser hi ha coses per polir, 
potser falta la densitat que 
proporciona la professiona-
litat. En tot cas, aquest grup 
és un exemple magnífic del 
plaer d’aproximar-se a l’art 
teatral per ell mateix, amb 
sensibilitat i entusiasme, i 
amb el bon criteri de saber 
buscar l’orientació i guiatge 
d’una bona direcció.

Manlleu

Montserrat Rius

El concert que es va viure 
aquest diumenge al vespre 
a l’auditori de la Fundació 
Antiga Caixa Manlleu, ple a 
vessar, és d’aquells que no 
s’obliden fàcilment. Amb 
un repertori dedicat a la 
música de cambra del segle 
XX, Sara Balasch, al violí, i 
Ester Balasch, al piano (que 
actualment viu a Austràlia), 
van interpretar a la primera 
part l’Adagio de l’hongarès 
Kodály, una peça de formes 

Concert a Manlleu de Mireia Pla i les germanes 

Sara i Ester Balasch, que actualment viu a Sidney

Joves amb talent

clàssiques però d’expressi-
vitat romàntica; per seguir 
amb la Sonata per a violí i 
piano en Sol m de Debussy, 
una peça refinada i original 
on el violí de Sara Balasch 
va plorar en l’Allegro vivo 
i el piano va cantar en l’In-
termède. Tancava la primera 
part Bartók i les seves Danses 
romaneses Sz. 56, sis peces 
curtes que mostren la cara 
més popular del compositor, 
amb moltes dissonàncies i 
molt difícils d’executar. En 
arribar a aquesta peça, les 
germanes Balasch, no només 
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Un moment de l’actuació de les germanes Balasch, que van obrir el concert

havien vençut, sinó que tam-
bé havien convençut. Virtuo-
ses, amb una àmplia gamma 

de matisos, so ferm i ben 
projectat. A la segona part, 
van tornar a l’escenari les 

dues solistes per interpretar 
la peça Tema i variacions de 
Messiaen, una obra on el so 
esdevé color i harmonia. 

Tancava el concert Xos-
takóvitx i el seu Trio núm. 
1 en do m., op. 8, una peça 
bellíssima i una magnífica 
recreació del dramatisme i 
lirisme del compositor rus. 
Mireia Pla, al violoncel, es 
va incorporar al concert per 
completar el trio. Van saber 
extreure tota la musicalitat 
que requereix aquesta obra, 
tot mostrant el gran senti-
ment que se’n desprèn. Les 
cordes van dialogar amb flu-
ïdesa, el fraseig va ser excel-
lent i la interpretació delica-
da i acurada. Joves, sí, molt 
bé formades tècnicament, i 
el més important, amb ànima 
d’artistes. 


