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La companyia gestiona la programació teatral i ha programat 15 espectacles fins al març

Ventall converteix l’ETC en la casa 
del teatre amateur i de petit format

El grup Salem 
presenta la 
pel·lícula ‘Set 
de vida’ a Vic

Vic

J.V.

Salem presentarà aquest 
dissabte al Cinema Vigatà 
la pel·lícula Set de vida, una 
producció en què cinc direc-
tors han rodat deu videoclips 
a partir de cançons de la 
veterana banda osonenca de 
heavy metal. Els deu temes 
pertanyen al darrer disc de 
Salem, Al sentir tu aliento 
(2013), i formen, junts, una 
història conceptual sobre 
el grup. Els osonencs Quim 
Crusellas, Pol Robles, Chris-
tian M. Mayo, David Conill i 
el manresà David Brea, tots 
ells amb experiència en el 
món audiovisual, han parti-
cipat en aquest exercici poc 
habitual, que ja es va presen-
tar el passat mes d’octubre al 
festival de Sitges dins de la 
secció alternativa Brigadoon, 
ja que l’argument per lligar 
els temes està relacionat amb 
el cinema fantàstic.

Salem es va crear l’any 
2000 i actualment està inte-
grat per Vicenç Usó (guitar-
ra), Lluís Rovira (guitarra), 
Rodrigo Ruiz (baix), Òscar 
Gea (bateria) i Javi Gianno 
(veu). Fins al moment han 
editat quatre treballs: His-
torias inmortales (2004), 
Andares de victoria (2005),  
Almas gemelas(2009) i l’ac-
tual, Al sentir tu aliento. El 
grup practica un metal de tall 
clàssic, amb referències als 
grans grups dels anys 80, el 
moment d’eclosió del gènere. 
En la seva trajectòria han 
telonejat els grans noms de 
l’escena ibèrica del heavy, 
des d’Sphynx fins a Àspid, 
Rosendo o Dragonfly. 

La pel·lícula Set de vida es 
projectarà a les 6 de la tarda, 
amb entrada gratuïta i entre-
ga de primeres còpies per 
a tots els assistents. El dia 
continuarà amb un concert 
de Salem a La Grange Rock 
House de Manlleu a partir 
de 2/4 d’11 de la nit. La sala 
celebra també el seu sisè ani-
versari. 

Vic

J.V.

L’ETC va camí de conver-
tir-se, de la mà de Ventall 
Teatre, en l’espai alternatiu 
per a les produccions de petit 
format i de grups amateurs. 
Després d’un primer trimes-
tre de prova, des de principis 
de temporada, la companyia 
vigatana que gestiona la pro-
gramació teatral de la sala ha 
presentat un calendari de 15 
espectacles des d’ara fins a 
Setmana Santa amb el qual 
volen consolidar l’oferta. 
“Ha funcionat bé la prova, i 
ja comencem a tenir públic 
que ve a veure què hi ha cada 
dissabte”, explica Xevi Font, 
actor i president de Ventall 
Teatre. L’objectiu és consoli-
dar aquest públic i acostar-li 
un teatre menys comercial, 
barrejant grups amateur 
osonencs amb altres –entre 
els quals n’hi ha també de 
professionals– procedents de 
fora de la comarca. 

Entre els primers hi ha La 
Palangana Teatre, que estre-
na la programació aquest 
divendres (vegeu article), 
o l’Agrupació Teatral Sent-
fores, que hi portarà El cafè 
del Centro, estrenada en la 
passada festa major de la 
Guixa. Ventall Teatre tornarà 
a posar en escena El tinent 
d’Inishmore, estrenada el 
passat octubre al mateix 
ETC, i els Tai-a-trerus de 
l’Esquirol hi faran Aquí no 
paga ni déu, l’obra ja clàssica 
de Dario Fo que també van 
estrenar en la seva festa 
major, el passat mes d’agost. 
En una altra producció amb 
segell osonenc, Albert Solans 
dirigirà Jacob Valltramunt i 
Ester Solans a Hard Candy, 
adaptació de la pel·lícula 
homònima. També hi pas-
saran osonencs consolidats 
com el Mag Pota, amb l’es-
trena de Les tres cares, el seu 
nou espectacle on s’autore-
trata amb humor, i l’actriu 
Helena Pla, amb el monòleg 
M, que fa dos anys va passar 
per L’Atlàntida.  

L’ETC acollirà també La 
grandesa d’ésser un entre 
tants, una obra que va 
néixer a la sala Beckett de 
Barcelona amb l’aval de José 
Sanchís Sinisterra: “Teatre 
fresc, improvisatiu”, amb 
escenes que es combinen a 
cada representació de forma 
diferent i amb la coacció com 
a leit motiv, segons la seva 
directora, Daniela de Vecc-
hi. Els titelles per a adults 
de Puppet pro i dos altres 
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La presentació de la programació de l’ETC, amb directors i actors de les companyies que hi participaran 
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Vuit joves actors protago-
nitzen Carrington; Aixeca 
el cap i mira’m, el mun-
tatge que La Palangana 
Teatre estrena aquest cap 
de setmana en dues sessi-
ons –divendres i dissabte 
a 2/4 de 10 del vespre– a 
l’espai ETC. Joan Roura ha 
dirigit el jove grup vigatà 
en aquest treball de creació 
col·lectiva, que s’ha elabo-
rat a partir de les impro-
visacions dels mateixos 
membres de la companyia. 

Carrington imagina un 
escenari de ficció en què 
una tempesta solar ha fet 
caure les comunicacions 
mundials i, per tant, els 
aparells electrònics que 
s’han convertit en impres-
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espectacles de companyies 
joves i trencadores (La pluie 
et le beau temps, de Les Filles 
Follen, i Jo:6 de La Jove de 
la Galeria) completen l’ofer-
ta d’obres que es faran els 
dissabtes. En tres sessions 
de divendres, l’ETC acollirà 
també teatre de varietés, una 
oferta nova. 

L’ETC TÉ “UN LLOC PROPI”

Joan López, regidor de Cul-
tura de l’Ajuntament, des-

tacava en la presentació de 
l’oferta de l’ETC que aquest 
espai “amb autonomia de 
gestió” per part de Ventall 
Teatre i el Cineclub Vic “s’ha 
fet un lloc” dins de l’oferta 
cultural de la ciutat, i que 
això només és possible grà-
cies a “la voluntarietat” de 
les entitats que hi progra-
men. “Si tot això s’hagués de 
pagar a preu de mercat no 
seria possible”, va dir López. 
Cineclub Vic reprèn dimarts 
la seva programació, després 

del parèntesi de Nadal, amb 
21 pel·lícules fins a Setmana 
Santa (més informació a EL 
9 NOU del proper dilluns). 
L’Ajuntament de Vic ha 
formalitzat recentment la 
compra a l’Obra Social de La 
Caixa del local, pel qual paga-
rà un import d’1,1 milions 
d’euros, i en destina 150.000 
del pressupost anual per al 
funcionament de l’espai, on 
també té la seu l’Associació 
de Veïns del Remei, que 
s’ocupa del servei de bar. 

La Palangana estrena ‘Carrington’ aquest cap de setmana

Un món sense tecnologia?

cindibles en les nostres 
vides. “Avui la tecnologia 
és un pilar bàsic de la soci-
etat, fins i tot de la vida 
sentimental”, diu Roura. La 

companyia (a la fotografia, 
amb Joan Roura) ha utilitzat 
les projeccions de vídeo com 
a element clau de la posada 
en escena.

Concert d’Any Nou 
de la Coral Regina
Manlleu La Coral Regina 
de Manlleu oferirà aquest 
dissabte a les 7 de la tarda un 
concert de Nadal a l’església 
de La Salle de Manlleu, amb 
tres composicions sobre el 
naixement de Jesús i altres 
peces del cicle nadalenc. A 
la segona part interpretaran 
nadales tradicionals harmo-
nitzades per Josep Baucells i 
Jordi Domènech. 


