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Víctor Sunyol

No volia par-
lar, en aquests 
articles, de la 
conservació o 
no dels topò-
nims i dels 
noms dels 

carrers; només del fet 
que anem oblidant allò 
genuí i ben nostre i ho 
substituïm per allò que 
decideixen l’oficialitat i la 
burocràcia.

I en aquesta segona part 
volia esmentar alguns 
casos on la força popular 
ha guanyat les decisions 
de despatx. La “plaça de 
l’estudiant” o “del por-
ro” de Vic n’és un bon 
exemple (en detriment 
del pobre Dom Miquel de 
Clariana), com “El Mer-
ma”. També és lògic que 
si a la plaça on hi havia la 
presó ara hi ha un ambu-
latori, la gent li canviï el 
nom. Però cal reflexionar 
sobre el fet que perdent 
el nom es perd la memò-
ria, i perdent la memòria 
ens perdem una mica 
nosaltres mateixos. 

I hi ha els casos de 
noms que la gent es fa 
seus i canvia, com el car-
rer de Narcís Verdaguer, 
que un cop la gent el va 
haver canviat de Narcís 
a Jacint, l’oficialitat va 
haver de cedir; o com el 
barri de “Campoamor”, de 
Sabadell, que la gent ano-
mena “Can Poamor”, com 
“Can Rull” o “Can Feu”.

Té part de raó qui diu 
que la força popular 
s’acaba imposant. Però 
cal estar molt alerta de no 
deixar-nos eliminar per 
voler seguir fidelment els 
dictats dels qui manen 
(que ja és una inclinació 
ben trista).

De fet, no estic parlant 
dels noms dels carrers.

SI...

Allò que 
som (2)

L’Orfeó estrena  
a Vic una versió 
de ‘Criatures’

Vic

J.V.

En clau d’humor, però amb 
càrrega de fons, Criatures 
mostrarà la complexitat de 
les relacions entre pares i 
fills, en la posada en escena 
d’aquesta obra que presenta 
l’Orfeó Vigatà. El grup de 
teatre de l’entitat, sota la 
direcció de Sergi Atmetlla, 
estrena aquest divendres 
una versió del text que van 
popularitzar els T de Teatre, 
ara fa deu anys, als escenaris 
catalans. 

L’obra s’estructura en 13 
monòlegs (eren 15 a la versió 
original), escrits per Sergi 
Belbel, Yolanda García Ser-
rano, Paco Mir, Jordi Mollà, 
Joan Ollé, J. Pere Peyró, 
David Plana i dues compo-
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L’equip d’actors i el director de ‘Criatures’, que l’Orfeó Vigatà estrena aquest cap de setmana

nents de T de Teatre, Àgata 
Roca i Míriam Iscla. La major 
part dels monòlegs es man-
tenen en la versió original, 
“amb petites adaptacions”, 
segons el director, i també es 
conserva la idea d’una esce-
nografia senzilla. En aquesta 

posada en escena, però, hi 
intervé molta més gent que a 
l’original: 18 actors del grup 
de l’Orfeó Vigatà, amb algu-
nes incorporacions de fora. 
Per a Sergi Atmetlla,  Cria-
tures és “una comèdia por-
tada a l’extrem”, amb pares i 

mares que mostren una certa 
decepció pels seus fills i es 
mouen “entre l’amor i l’odi”. 

Criatures es representarà 
aquest divendres i dissabte  
a les deu de la nit, al Teatre-
Auditori de l’Orfeó, i es repe-
tirà els dies 26 i 27 d’abril.

Santi Arisa i els 
poetes, dissabte   
a Sant Joan

St. Joan de les Abadesses

Lídia Traveria

El músic manresà Santi Arisa 
presentarà a Sant Joan de 
les Abadesses aquest dis-
sabte, a partir de les deu de 
la nit, l’espectacle poètic i 
musical Taverna de poetes. 
Arisa explica que, “a partir 
de textos del poetes més 
importants” de la literatura 
catalana, “els ha musicat 
d’una manera diferent als 
cantautors, no es tractava de 
recitar”. 

Alguns dels poemes que es 
poden trobar són de Miquel 
Martí i Pol, Josep Carner o 
Salvador Espriu. Santi Ari-
sa els hi ha posat diferents 
estils de música, des del rock, 
al funky, passant per la bala-
da o arribant al jazz. També 

El compositor i bateria Santi Arisa, que presenta a Sant Joan ‘Taverna de poetes’

però, hi haurà alguna cançó 
del propi Arisa, conegut per 
la seva orquestra La Tribu 
de Santi Arisa. Ara diu, però, 
que el projecte Taverna de 
poetes “és una il·lusió, un tor-
nar a començar”.

Santi Arisa estarà acom-

panyat per set músics més: 
el santjoaní Jordi Blanch al 
saxo i veu, Ricard Vives al 
baix, Victor Nieto a la bate-
ria, Sergi Rotllan a la gui-
tarra, Xexu al saxo i Ernest 
Manchón als teclats.

Al Teatre Centre de Sant 

Joan, a partir de les deu del 
vespre podran escoltar can-
çons del tercer disc realitzat 
en aquesta nova línia i que 
va ser enregistrat a la sala 
Luz de Gas de Barcelona. De 
moment, encara no ha sortit 
a la venda. 

Dotze projectes de 
l’arquitecte Rafael 
Masó, revisats a Vic

Vic Fins al dia 26 d’aquest 
mes es pot veure a Vic, a la 
delegació d’Osona del Col-
legi d’Arquitectes, l’exposi-
ció Radiografia de l’obra de 
Rafael Masó. Dotze projectes 
de l’arquitecte gironí Rafael 
Masó (1880-1935) són revi-
sats en aquesta mostra en el 
seu estat actual: les malalties 
dels edificis, la resistència 
dels elements originals o les 
intervencions que s’hi poden 
fer són també analitzades 
i presentades a través d’un 
mosaic trepitjable.

CRITICA DE TEATRE

Un viatge sense emoció ni destí
‘Viatge a Califòrnia’, de 
Toni Cabré. Direcció: 
Moisès Maicas. Centre 
Comunitari de Vic. 
Diumenge, 13 d’abril de 
2008.

Vic

Ignasi Janer

Una parella perd la seva filla 
adolescent en un accident i 
les conseqüències són ràpi-
des: se separen, i l’home 

(l’Àlex Casanovas) vol fugir 
amb uns diners mal guanyats 
lluny del record del triangle 
familiar. 

Aquest fil argumental vola 
ras, no creix ni desperta cap 
altra història successiva o 
paral·lela que mantingui 
algun tipus d’intriga o moti-
vació a l’espectador. Hem 
d’acontentar-nos doncs, a 
contemplar com es mouen 
cap aquí i cap allà tres 
personatges que ja ens ho 
han explicat tot en els deu 

primers minuts de l’obra; 
després, avançant d’esma, el 
temps passa i l’emoció argu-
mental no apareix. Al final 
de l’espectacle ens quedem 
allà on érem al comença-
ment: amb una parella sepa-
rada que ha perdut la seva 
filla en un accident. 

Però, per si a algú convenç 
un final amb la reconversió 
a la vida californiana del 
personatge masculí, només 
cal agrair-li la feina a l’autor 
de la historieta, el senyor 

Toni Cabré. La pobresa dra-
màtica es tradueix també 
en una escenografia petita, 
que no deixa gaire possibi-
litat al moviment escènic 
dels propis actors, que es 
mouen dibuixant sempre les 
mateixes passejades. Malgrat 
aquesta dificultat física,  
la interpretació dels tres 
actors (Lali Barenys, Aida 
de la Cruz i Àlex Casanovas) 
és correcta i permet seguir 
l’acció teatral amb un mínim 
d’interès. 


