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La Coral Rossinyol i Alimara de
Salt celebra el seu 25è aniversari re-
cuperant l’emblemàtic musical La
Bella i la Bèstia, 13 anys després de
la seva primera representació.

El cap de setmana passat van
començar les representacions al
Teatre de Salt, que continuaran els
propers dissabte 30 i diumenge 31.
La recaptació de diumenge es
destinarà a Càritas de Salt. L’en-
trada costa 6 euros i les funcions
comencen a les 6 de la tarda. 

Amb un repartiment amb més
de 60 artistes d’entre 3 i 25 anys, i
un equip tècnic que arriba a la vin-
tena entre guionistes, pianista,
vestuari, maquillatge, decoradors,
tècnics i organitzadors, la Coral tor-

na a donar vida a un conte clàssic,
com fa cada any des del 1998.

Per a la directora de la coral,
Anna Canals, és «un gran repte,
però també un gran estímul» re-
alitzar una activitat que integra
tants elements diversos. Suposa
«un esforç considerable per part
dels participants, però la recom-
pensa final és molt gratificant».

La història de la coral va co-
mençar el març del 1990 quan es
van reunir per primera vegada
una dotzena de nens i nenes que,
dirigits per Anna Canals i Anna
Currius, formarien la primera ge-
neració de la Coral Rossinyol. A
mesura que els cantaires creixien
es va fer necessaria la creació del-
nou grup de joves: Alimara.
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La Coral Rossinyol i Alimara recupera
«La Bella i la Bèstia» pels seus 25 anys

Tothom ha escoltat en alguna
ocasió alguna història dels seus
avis sobre la guerra, els reptes d’u-
na època de gana i por, però tam-
bé vivències d'amor i plenitud. El
2007 cauen a les mans de l'actriu
Meritxell Yanes escrits, memòries
i fotografies de quatre testimonis
d'aquesta època i sent la necessi-
tat de dur-ho al teatre. El resultat
és l’obra Kilòmetres, un monòleg
ideat i interpretat per l’actriu giro-
nina que s’estrenarà avui i demà a
les 21 hores a la sala La Planeta de
Girona. 

«Volem declarar tot el respecte
a aquesta generació i, sobretot, al
pas de la vida», va explicar ahir Ya-
nes, que considera que tots portem
«una motxilla» amb el llegat de la
família i això també influeix en el
que serem en el futur. Dalt l'esce-
nari, l'actriu es posa a la pell dels
quatre personatges –que són en re-
alitat els seus avis– i relata diferents
episodis de la seva vida.

Aquest projecte vol ser una de-
claració de «respecte» a tota una
generació que s'apaga. Es tracta
dels nascuts abans de la Guerra Ci-
vil que van passar no només les pe-
núries d'una guerra sinó també les
seqüeles posteriors: gana, escas-
sedat, por i repressió. I que, tot i
això, van tirar endavant i van acon-
seguir crear una família que els ha
donat néts i besnéts. 

Kilòmetres arrenca d'una expe-

riència personal de Meritxell Ya-
nes. Un dels dietaris que ha usat
per escriure l’obra és Apuntes para
un dibujo on Joan Font Dalmau re-
passava a través de 800 pàgines
tota la seva vida: vivències, creen-
ces espirituals i anècdotes fami-
liars. També li arriba el testimoni

de Carme Valls Riera que deixa a
la família un diari escrit a partir del
1978 i que continua fins deu dies
abans de la seva mort, el 1998. 

Ambdós són avis de l'actriu, de
la mateixa manera que els altres
dos personatges del muntatge:
Marcos Paulino Yanes i Encarna-

ció Alemany (l'única amb la qual
Yanes ha pogut parlar cara a cara
per fer l'obra, ja que ha mort re-
centment). «El fet que siguin els
meus avis no té importància per-
què creiem que les històries d'a-
quests personatges són univer-
sals», remarca l'actriu. 

Yanes ha recopilat escrits, die-
taris, gravacions sonores i foto-
grafies de la vida d'aquests quatre
personatges, i ho ha completat
amb entrevistes amb altres per-
sones de la mateixa generació.
Amb tot aquest material, ha en-
carregat a la dramaturga Marilia
Samper –amb qui ja havia treballat
anteriorment a Suïcides– que el
posi en ordre i el converteixi en un
relat teatral. Al muntatge, les his-
tòries dels quatre personatges co-
mencen sense cap nexe però tots
quatre s'acabaran trobant, tal i
com va passar a la vida real. 

Llegat i herència
Tal i com reflexiona Marilia Sam-
per, sovint les generacions actuals
se senten «allunyades» de les his-
tòries dels seus avis. «Els veiem
com éssers que deambulen i fins
i tot són molestos perquè ja són
grans, però després te n'adones
que han estat joves i han estimat,
han patit i han passat episodis
terribles». Samper considera que
aquesta visió sobre la generació
dels avis l'ha fet reflexionar sobre
qui serà ella quan tingui 80 anys i
quina herència i quin llegat deixarà
als seus. 

Kilòmetres s'estrena a la La Pla-
neta avui dijous i tindrà una nova
funció divendres. Està previst que
entre el públic hi hagi programa-
dors i que el muntatge pugui veu-
re's en d'altres sales catalanes. 
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Meritxell Yanes porta al teatre la vida dels
seus avis amb els dietaris que van escriure

L’actriu gironina estrena «Kilòmetres» a la sala La Planeta en clau d’homenatge a una generació que ja s’apaga

Meritxell Yanes es posa en la pell dels seus quatre avis a l’obra «Kilòmetres». 
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L’artista Domènec Fita ha inspirat l’audiovisual Les fites de la història, que
es va presentar ahir a l’auditori Josep Irla de la Generalitat. Produït per la
Fundació Fita, l’audiovisual s’ha fet a propòsit del 30è aniversari de
l’escultura La columna de la història, situada a l’entrada de la ciutat a Pedret.
Amb guió de Narcís-Jordi Aragó, el documental fa un repàs a la història de la
ciutat a partir de les inscripcions i dades contingudes a l’escultura. 



Fita inspira un vídeo d’història de Girona

La coral està d’aniversari. 
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