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No voldria 
allargar massa 
les columnes 
dedicades a 
la conversió 
de Vic en una 

ciutat anodina, vulgar i 
sense encant ni perso-
nalitat, però esmentaré, 
com a mínim, dues qües-
tions.

Una és la imminent 
remodelació de les 
Rambles. Qui hagi vist 
els projectes, a part de 
si responen o no a la 
voluntat i necessitat 
dels veïns consultats, 
haurà vist que tenen 
la mateixa tristor i 
poca sensibilitat que el 
Passeig i la rambla del 
Carme, unes actuacions 
sense sentit ni valor, 
grises i banals, que fan 
enyorar l’antic Passeig, 
que almenys tenia gràcia 
i personalitat i resolia bé 
el problema dels desni-
vells (igual com s’enyora 
el parc Balmes original, 
que ara seria una joieta 
de la ciutat).

L’altra actuació suïcida 
és la prohibició d’esten-
dre la roba als balcons. 
Com si a Vic sempre hi 
fes sol o tothom tingués 
assecadora o terrat. Com 
si fos més important una 
dubtosa estètica del “net 
i endreçat” que no les 
necessitats dels vigatans. 
A més, els més afectats 
en són les classes més 
humils, i això potser és 
important. Es prefereix 
lluir façanes mortes de 
museu o de Poble Espa-
nyol que no pas tenir 
cases i carrers plens de 
vida. Això sí: en els viat-
ges tothom fa fotos boni-
ques de roba estesa als 
carrers d’altres ciutats.

I el mobiliari urbà? Un 
altre dia.

SI...

Vikea (IV)

Murtra Ensemble 
homenatja Robert 
Schumann a Prats

Prats de Lluçanès La for-
mació instrumental Mutra 
Ensemble actua diumenge a 
les 7 de la tarda a la sala poli-
valent de Prats amb el con-
cert Dret al deliri, homenatge 
a la música del compositor 
Robert Schumann a través de 
les peces que li va dedicar un 
altre autor, l’hongarès Györ-
gy Kurtág. Murtra Ensemble 
està integrat per Bernat 
Bofaull (viola), Miquel 
Ramos (clarinet), Àlex Ramí-
rez (piano) i l’actor i ballarí 
Jaume Sangrà. 

S’estrena a Vic l’obra de Simeó Parareda 

‘Helenes’, entre el 
teatre i la poesia

Vic

J.V.

A mig camí entre la poesia i 
el teatre, i buscant la proxi-
mitat amb el públic, aquest 
divendres s’estrenarà al 
Casino de Vic l’obra Hele-
nes, del dramaturg Simeó 
Parareda. Aquesta serà la 
presentació en format teatral 
d’un muntatge que s’havia 
fet en preestrena el mes de 
juliol passat a la Biblioteca 
Joan Triadú i que forma part 
d’una trilogia. 

El muntatge inclou, de fet, 
les dues primeres parts del 
conjunt “que no poden anar 
una sense l’altra”. Simeó 
Parareda les va concebre 
com “un degradat, que va del 

teatre a la poesia”, i que inici-
alment havia d’acabar d’una 
forma totalment poètica. 
“És escrit en prosa, però es 
poden llegir els versos”, afir-
ma. L’autor ho defineix com 
a “drama poètic” a través del 
qual reflexiona sobre la vida, 
la mort, l’espera o l’enyoran-
ça. La seva Helena –de res-
sonàncies clàssiques– és una 
noia de família antigament 
rica que espera l’arribada 
d’un pare que va marxar a 
la guerra. “Un pare que ella 
esperava carinyós i que torna 
boig, de tal manera que no el 
reconeix”. 

Tot està explicat, però, amb 
càrrega simbòlica i un tempo 
pausat: “És teatre de silenci i 
reflexió, la importància està 
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Els intèrprets d’‘Helenes’, amb Simeó Parareda en primer terme

en els diàlegs”, diu l’autor. 
Per representar-ho, ha esco-
llit dos actors (Ivette Callís 
i Àlex Galimany), acompa-
nyats de persones que no 
haguessin tingut experiència 
teatral “però sí sensibilitat 
artística”, que són Robert 
Jové, Xevi Pujol i el mateix 
autor, que també hi intervé. 

Ester Busquets publica ‘Somni blanc’

Camí i reflexió,    
el Mont Blanc

Vic

J.V.

Hi ha llibres de muntanya 
que parlen de la gesta espor-
tiva en si, i d’altres que se 
centren en la interioritat 
d’una expedició, en el ves-
sant més humà dels que la 
porten a terme. “Aquest lli-
bre, però, té les dues coses”, 
explicava Ramon Bufí, 
capellà i muntanyenc, en la 
presentació del llibre Somni 
blanc (Editorial Diac), d’Es-
ter Busquets, divendres pas-
sat a la llibreria Muntanya de 
Llibres de Vic. 

Somni blanc no és altra 
cosa que el relat d’una expe-
dició osonenca al Mont Blanc 
que es va fer l’estiu de 2013. 

D’aquest grup en formava 
part l’autora i el mateix 
Ramon Bufí, coneixedor de 
la muntanya que, en certa 
manera, s’havia convertit en 
el guia del grup. De fet, al lli-
bre es parla de dues ascensi-
ons, les que hi va fer l’autora: 
una que no va assolir el cim, 
i la segona que sí, al cap de 
tot just un mes de la primera, 
amb Ramon Bufí i Joan Vera. 
“Pujar el Mont Blanc era un 
somni, i després d’escriure 
el llibre ho continua essent”, 
diu Busquets, que defensa la 
necessitat d’aquests somnis, 
de “sentir-se arrossegat per 
alguna cosa irracional” que 
empeny a vèncer dificultats i 
que “acompanya en la vida”. 
No sempre són fàcils, i en 
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Ester Busquets, a Muntanya de Llibres, en la presentació de ‘Somni blanc’

el seu cas va haver de pair 
el desgast i “refer” el somni 
quan no va assolir la munta-
nya al primer intent malgrat 
que “n’estava convençuda”. 

Ramon Bufí va aprofun-
dir en aquesta relació entre 
caminar –pujar muntanyes– i 
pensar. “Sempre que ho faig, 
penso en la meva relació amb 

la gent que tinc a prop... la 
vida no es pot desdoblar i les 
diferents parts de nosaltres 
no són estanques”, deia Bufí. 

Somni blanc ja va per la 
segona edició al cap d’un 
mes just d’haver-se posat a la 
venda a les llibreries de Vic. 
“El llibre ha superat totes les 
previsions”, diu Busquets. 

L’obra es podrà veure en 
dues sessions, amb un nom-
bre reduït de públic i sense 
escenari elevat, “a peu pla”, 
per facilitar la proximitat 
amb els actors.  

Helenes. Casino de Vic. 
Divendres, 16 de gener. 7 
tarda i 10 vespre. 

Miquel Vilella, en 
concert a la Jazz 
Cava, diumenge

Vic Miquel Vilella presen-
tarà aquest diumenge a la 
Jazz Cava (7 tarda) el seu 
segon disc, Després del món 
- Farewell, Dear Towermen 
(Discmedi, 2014). Es tracta 
d’un treball doble, amb can-
çons que tenen una mateixa 
base musical però que són 
interpretades en versió cata-
lana i anglesa, sense que una 
sigui ben bé traducció de 
l’altra. Anteriorment, Vilella 
havia publicat You’re so goog 
to me (Homesick 2012) amb 
el projecte The Mitghty Fool.

De l’Escola de Música 
a les escoles bressol

Vic Alumnes de l’Escola de 
Música de Vic van parti-
cipar l’endemà de Reis en 
una experiència inèdita: 
actuar com a concertistes a 
les escoles bressol munici-
pals de Vic (els Caputxins, 
l’Horta Vermella i la Serra-
de-senferm). L’orquestra 
estava formada per 12 
músics d’entre 10 i 14 
anys, que van tocar viola, 
violoncels, xilofon, violins, 
flauta travessera i clarinet, 
presentant primer al petit 
públic cada un dels instru-
ments i el seu so. 


