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RENOVACIÓ Després de dues dècades donant a conèixer el patrimoni fabril a través d’una proposta clàssica com és un museu, la Fundació
Vidal juntament amb l’associació cultural el Konvent s’han proposat explorar altres territoris que permetin dinamitzar i donar a conèixer
aquestes instal·lacions a través del teatre o la dansa, en una nova proposta cultural basada en les arts escèniques els dies 16, 17 i 18 de juliol
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TURBINA, així amb majúscules.
Aquest és el nom del nou festival
d’arts escèniques que tindrà lloc a
Cal Vidal (Puig-reig) el 16, 17 i 18
de juliol. De la mateixa manera que
la turbina era una peça clau per
convertir l’aigua del Llobregat en
energia hidroelèctrica per fer fun-
cionar els telers de la fàbrica, els
promotors d’aquesta nova pro-
posta han pensat que la dansa i el
teatre poden servir de motors per
donar a conèixer i dinamitzar el
patrimoni fabril i la vida cultural
del Berguedà. Els pares d’aquesta
proposta, que anteriorment ja ha-
vien treballat plegats per impulsar
la revitalització i regeneració de les
colònies del Berguedà, són la Fun-
dació Vidal i l’associació cultural el
Konvent. La van explicar ahir en un
dels molts espais singulars de l’an-
tiga colònia: el recinte, que havia
estat una peixateria, ahir va esde-
venir escenari de la roda de prem-
sa de presentació. 

El nou festival neix amb tota la
modèstia, però també amb tota la
il·lusió per donar nous usos per
aprofitar al màxim espais i esce-
naris no convencionals per fer-hi
art però que per se no necessiten
cap atrezzo com l’antiga peixateria,
el renovat teatre, el safareig dels

vius i dels morts, l’escola, els telers
de la fàbrica o la plaça, i per apro-
fitar les seves potencialitats per fer-
hi teatre, dansa, monòlegs i teatre
de text. No aspiren a ser la nova
Tate Modern de Londres, el museu
d’art modern més visitat del món
i que justament està ubicat en el
que havia estat una instal·lació
industrial, l’antiga central elèctri-
ca de Bankside. Aquí, a Cal Vidal,
propostes com el TURBINA neixen
per ser una injecció de pa amb to-

màquet, d’autoestima per al terri-
tori i un aparador singular per a
grups que podran arribar al públic
a preus molt populars.  

Els actes començaran el diven-
dres16 de juliol amb un concert in-
augural a cura del grup de psych-
rock/goth-folk Suspirea de Neva-
da City (Califòrnia). Es tracta de la
nova banda de Sasha Soukup, co-
neguda per ser una de les noies
dels Mount Whateverest. Integren
la formació tres noies, veu, guitarra,

baix i violí.
Per ara, els organitzadors tenen

confirmats els següents especta-
cles tot i que la programació no
està tancada. Crisopeya ,un pro-
jecte situat entre el teatre i el per-
formance presentat en Work in
progress en diversos festivals del
país, i Brisa, un espectacle de dan-
sa-teatre de la ballarina belga Sop-
hie Tiriron que ha creat «una me-
tàfora d’una primavera interna,
una tempesta que sacseja el cos». 

La Companyia Teartum amb la
berguedana Laia Cubilles inter-
pretaran «Agonia», que parla dels
dubtes, les febleses i els desitjos vi-
tals. I el berguedà Gerard Vilarda-
ga que presenta Iconyografia, una
performance nocturna «entre l’ac-
ció, el compromís social, la poesia
i l’estètica». Vilardaga, a més, és
l’autor del cartell, una màscara
que amaga el rostre d’una dona
treballadora tèxtil, asseguda en
un gronxador a Cal Vidal.

El TURBINA serà un festival
amb espectacles per a tots els pú-
blics. Les propostes es podran
veure dissabte a la tarda i di-
umenge al matí. Els visitants po-
dran accedir a 4 espectacles pagant
una tira de 10 euros (com la de les
fires gastronòmiques) i triar quins
volen veure. O podran triar-ne un
de sol o bé simplement gaudir de
l’ambient i visitar els espais de la
Fundació Vidal on hi haurà acti-
vitats gratuïtes, música i oferta
gastronòmica. «Volem que sigui
una cosa molt popular i que puguis
entrar i sortir», van declarar ahir
Jordi Vidal i Pep Espelt. La seva es-
tima per les colònies i el món de
l’art fan que el festival neixi amb vo-
luntat de continuïtat i d’esdevenir
un motor cultural tant per a la gent
de la comarca com per als forans.
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TURBINA, l’aposta de Cal Vidal per seduir
els visitants a través de les arts escèniques 

L’antiga colònia tèxtil acollirà espectacles de dansa i teatre per a tots els públics en els espais de l’antic nucli fabril

Alba López, Jordi Vidal i Pep Espelt a l’antiga peixateria de la que fou colònia de Cal Vidal, ahir

D.C.

El festival ha d’acabar de
tancar el programa i oferirà
espectacles gratuïts i de
pagament per a tots els públics

«L’ofici del comediant, el teatre
i les arts de carrer». Aquest és el
nom que porta el curs intensiu de
teatre al carrer que organitza la
Fundació Vidal entre l’11 i el 15 de
juliol. L’actriu berguedana Alba
López va explicar ahir a Cal Vidal
que es tracta d’una proposta on s’a-
prendran tècniques de conscièn-

cia del cos per fer anar les xanques
o música. Això a les sessions dels
matins. A les tardes es crearà un es-
pectacle. En total es faran 6 hores
lectives cada dia distribuïdes en
sessions de matí i tarda a l’antiga
colònia. Un dels professors d’a-
quest curs serà el bagenc Jordi
Pessarrodona, que coneix aquest
nucli, ja que participa amb altres

integrants de la Fira dels Embarrats
en la visita teatralitzada al conjunt 
fabril, que es fa a la tardor.

El curs costarà 200 euros per
persona i inclou les classes i els di-
nars. Les places són limitades. Per
a més informació es pot consultar
la pàgina web del museu:
http://www.museucoloniavi-
dal.org/novetats/.
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El vell nucli fabril esdevindrà escenari
d’un curs intensiu de teatre al carrer

A la dreta, el bagenc Jordi Pessarrodona, un professor del curs
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