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Presenten els 
tallers de teatre 
del Cirvianum

Torelló El Teatre Cirvianum 
i el grup Xarxa de Teatre 
presenten aquest divendres 
a les 9 del vespre l’espec·
tacle ...Violà! Monòlegs!, el 
resultat del taller de teatre 
per a alumnes d’ESO i Bat·
xillerat que va començar 
pel novembre. Els mateixos 
joves han escollit els textos i 
s’han encarregat del cartell i 
la llum, ja que l’objectiu era 
“formar l’actor” en diferents 
àmbits, des de la interpreta·
ció fins a l’escenografia o el 
disseny d’imatge. G.R.

Moreno del Metal, 
Nyflheim i Rage On, 
dissabte al Bac Art

Roda de Ter El ripollès 
David Moreno, Moreno del 
Metal, actua aquest dissabte 
a la Sala Bac Art de Roda, en 
un concert que començarà 
a les 11 de la nit. El cantant 
i showman ripollès compar·
tirà escenari amb la banda 
osonenca de metal gòtic 
Nyflheim i amb Toblerone’s 
Ska Band. Moreno del Metal 
continua la seva trajectòria 
musical en paral·lel amb el 
nou espectacle Metalmorfo-
sis, en la seva faceta d’imita·
dor.

Presenten a Moià 
un llibre sobre la 
història del poble

Moià Aquest dissabte a les 
8 del vespre es presentarà 
a l’auditori de Sant Josep 
La història de Moià, llibre 
de l’historiador i escriptor 
moianès Jaume Clarà. L’au·
tor ja havia publicat anteri·
orment les monografies de 
tema local La vida d’un poble 
en imatges, L’obra cívica del 
tenor Francesc Viñas o La 
Tosca, 60 anys de vida moia-
nesa. Amb aquesta publicació 
hom podrà entrar en conei·
xement dels orígens i vicissi·
tuds del poble de Moià.

La poesia del carrer 
Major, a Sant Joan, 
en forma de llibre

Sant Joan de les Aba-

desses Un llibre i un bloc 
sorgits del projecte Carrer 
Major es presenten dissabte 
a les 7 de la tarda, en un acte 
que tindrà lloc a l’ajunta·
ment de Sant Joan. Carrer 
Major és un projecte artístic 
de l’escriptor Ramon Alabau 
i  l’escultor Francesc Morera, 
que han situat “artefactes 
poètics” al llarg dels apara·
dors de les botigues del car·
rer, conformant un “llibre de 
poemes transitable” exposat 
fins al 18 de maig.

Els participants en el projecte “La pell del món”, dimarts al Museu de l’Art de la Pell, amb el director del centre i els responsables polítics

Vic

Jordi Vilarrodà

Quan l’empresari i mecenes 
Andreu Colomer Munmany 
comprava arreu del món les 
peces de pell que acabarien 
conformant la seva col·lecció, 
poc podia imaginar que al 
cap d’uns anys arribarien a 
Osona persones d’aquells 
països, en alguns casos ben 
llunyans. Per posar en con·
tacte les dues realitats, el 
Museu de l’Art de la Pell ha 
posat en marxa el projecte 
“La pell del món”, que ha 
comptat amb la participació 
d’immigrants per documen·
tar peces procedents dels 
seus llocs d’origen. Una tren·
tena de persones han inter·

vingut en aquesta recerca, de 
la qual dimarts es van pre·
sentar els primers resultats. 

Emili Bayón, director del 
museu, veu “La pell del 
món” com una possibilitat 
de “donar a conèixer la col·
lecció d’una forma diferent”, 
explicant la cultura del 
lloc que va crear cada peça. 
La pell és el material més 
universal, i per això hi és 
representada des de l’Europa 
més propera (Espanya, Itàlia, 
França o Holanda) fins als 
indrets més llunyans del 
planeta: Xina, Japó, Filipi·
nes, Mèxic, Argentina, Perú, 
Índia, Nepal o diferents 
països de l’Àfrica subsahari·
ana. En total, 80 peces s’han 
documentat d’aquesta forma, 

i totes les converses s’han 
gravat en vídeo. 

El Museu de l’Art de la Pell 
utilitzarà aquest material per 
“transformar” la seva expo·
sició permanent i fer·la més 
“social”, segons Emili Bayón. 

A partir del proper mes de 
juny, i al llarg d’un any, es 
faran exposicions monogrà·
fiques centrades en cada 
un dels continents que són 
representats al museu. Maria 

Milagros Martínez, conselle·
ra d’Acollida i Integració del 
Consell Comarcal d’Osona, 
considera que aquest és un 
projecte “intercultural en 
majúscules”, perquè repre·
senta “adaptar els serveis 
existents a la nova població”. 
A més del Consell Comarcal, 
“La pell del món” ha comptat 
amb el suport de la Fundació 
Puig·Porret i la Diputació de 
Barcelona.

Xavier Solà, regidor de 
Cultura de l’Ajuntament de 
Vic, va aprofitar l’acte de 
dimecres per reivindicar que 
Vic sigui la seu del Servei 
d’Atenció Museística de la 
Catalunya Central, una figu·
ra prevista en la nova Llei de 
Museus. 

Osonencs de diferents orígens ajuden a documentar peces del Museu de la Pell

La diversitat de les pells

Aquinahora Teatre 
s’estrena a Centelles 
dissabte amb ‘Torna-
la a tocar, Sam’
Centelles Aquinahora Tea·
tre, un grup teatral de nova 
creació, s’estrena aquest 
dissabte a Centelles amb la 
posada en escena de Torna-
la a tocar, Sam, de Woody 
Allen. Sota la direcció de 
Pep Company, set actors 
donen vida als personatges 
de la coneguda comèdia: 
un crític de cinema tímid 
(interpretat per l’actor Pere 
Mas) que és aconsellat en 
matèria sentimental ni més 
ni menys que per Humphrey 
Bogart (Miquel Clua), i un 
matrimoni en crisi (Susanna 
Suárez i Alfons Viñales). El 
repartiment es completa amb 
Montse Crivillers, Montse 
Lleonart i Amparo Morcillo. 
La representació tindrà lloc 
dissabte a les 10 de la nit, al 
Casal Francesc Macià, i es 
repetirà diumenge a les 7 de 
la tarda al mateix escenari.

Vic demana el 
Servei d’Atenció 
als Museus de la 
Catalunya Central

Les eleccions es faran el 2 de juny, amb dues candidatures

Ricard Torrents opta a presidir 
l’Institut d’Estudis Catalans

Vic/Barcelona

J.V.

Ricard Torrents, primer 
rector de la Universitat de 
Vic, encapçala una de les 
dues candidatures que es 
presenten a les eleccions de 
l’Institut d’Estudis Catalans 
(IEC), que tindran lloc el dia 
2 de juny. Aquest dijous es 
va tancar el termini per a la 
presentació de llistes. Ricard 
Torrents, que és vicepresi·
dent de la Secció de Filosofia 
i Ciències Socials, competirà 
amb la candidatura de l’ac·
tual president en funcions 
de l’IEC, el sociòleg Salva·
dor Giner. En el seu equip, 
Ricard Torrents compta amb 
Francesc González·Sastre i 
Alícia Casals com a vicepresi·

Ricard Torrents

dents i Joan Albert Argenter 
com a secretari general.

En les eleccions a la presi·
dència de l’IEC poden votar 

els membres del ple (131 
membres numeraris, 51 
emèrits i 28 presidents de les 
societats filials). Prèviament, 
el dia 11 de maig, els dos 
candidats podran exposar els 
seus programes davant d’una 
sessió extraordinària del ple.

Ricard Torrents és membre 
de l’IEC des de fa 10 anys (el 
novembre de 1999 va pro·
nunciar el seu discurs d’in·
grés a la màxima institució 
acadèmica catalana). El mes 
passat, va rebre la medalla 
d’or de l’Ajuntament de Vic, 
que s’ha sumat a altres reco·
neixements de la seva trajec·
tòria acadèmica i científica, 
com la Creu de Sant Jordi o 
el Premi Nacional de Cultu·
ra, en l’apartat de Pensament 
i Cultura Científica.


