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No es tracta 
d’anatemitzar 
tot el que la 
tecnologia va 
aportant al 
nostre món, 

però sí que cal reflexio-
nar molt sobre els canvis 
d’hàbits que provoca allò 
que la tecnologia ens posa 
a les mans, i sobre allò 
a què ens poden abocar 
aquests canvis.

Ja poca gent escolta, 
sobretot els més joves. 
Les orelles no donen 
informació de l’entorn, 
no connecten amb el món 
exterior, amb el carrer, 
amb el lloc on s’està, sinó 
amb una música, sovint 
amb un text, que no deixa 
sentir els sorolls, les veus, 
el vent... tot el que passa 
al voltant. I encara: mar-
tellejar-se contínuament 
les lletres de les cançons 
col·lapsa el llenguatge i, 
per tant, el pensament. 
I priva, a més, de “tenir” 
altres discursos, altres 
visions, una mirada ober-
ta.

També s’acaba el sentit 
de la vista. En viatges 
o passejos els ulls ja no 
miren l’entorn, sinó que 
l’ignoren i es queden 
fixos en una pantalla. Ja 
no existeix el passeig o 
el viatge; només el des-
plaçament de la persona, 
aïllada de tot; un autisme 
induït.

Tot plegat pot ser greu 
i ens porta a una nova 
manera de ser, una nova 
cultura que caldrà veure 
on desemboca. Més greu 
encara és el fet que ore-
lles i ulls, així ocupats 
i obturats, impedeixen 
pensar, impedeixen obrir 
horitzons, i duen a la 
mudesa de no tenir res 
per dir.

SI...

Sords, cecs, 
muts

Premis Barcelona per a tres osonencs
Barcelona Tres osonencs van recollir premis Ciu-
tat de Barcelona dilluns passat, en l’acte d’entrega 
que va tenir lloc al Saló de Cent de l’Ajuntament. 

A l’esquerra, l’escriptora manlleuenca Josefa Con-
tijoch, premi de Literatura en Català per la novel-
la Sense alè. Al mig, el vigatà Ramon Parramon, 
director d’ACVic, premi d’Arts Visuals pel projec-

te Idensitat 5-Ciutats intervingudes. A la dreta, el 
traductor Miquel Casacuberta, també vigatà, pre-
mi de Traducció per la versió catalana d’Els papers 
del Club Pickwick de Charles Dickens. 

Manel Gausa i Laura 
Segarra porten a l’ETC    
de Vic ‘Sara i Eleanora’

Vic

J.V.

Sense deixar la música, Laura 
Segarra ha entomat un nou 
repte: la direcció teatral. 
Teartum, la companyia que 
va crear amb les actrius Lau-
ra Palmero i Laia Cubilles, 
es presenta aquest dissabte a 
l’espai ETC de Vic amb Sara 
& Eleanora. 

L’obra, escrita l’any 1995 
per Carles Batlle, gira entorn 
del propi món del teatre. 
Les protagonistes són dues 
actrius joves, Sara (Laura 
Palmero) i Nona, diminutiu 
d’Eleanora (Laia Cubilles), 
que volen triomfar en la vida 
professional i en la personal. 
Els seus personatges s’ins-
piren en dues grans figures 
del món teatral de finals del 
segle XIX i principis del XX, 
la francesa Sara Bernhardt 
i la italiana Eleanora Duse, 

tot i que l’acció se situa en 
l’actualitat. Sara és “desor-
denada, directa” i li recorda 
constantment a Nona “la 
necessitat de viure”. Aquesta 
és, en canvi, una dona que 
aspira “a tenir fills, disposa-
da a renunciar a moltes coses 
pel seu promès”. La qüestió 
de fons és “la vocació tea-
tral i la vida de l’actor” i les 
renúncies que tot això com-
porta. La vida en comú en un 
pis, els assajos, els càstings... 
tot allò que forma part dels 
inicis en la professió. “Sem-
bla escrita per a nosaltres”, 
expliquen les dues protago-
nistes. 

Per Laura Segarra, Sara & 
Eleanora –que es va estre-
nar a la Farinera del Clot de 
Barcelona i s’ha representat 
a la sala Cincmonos de la 
ciutat durant dos mesos– la 
direcció teatral ha estat 
tota una experiència nova. 
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Laura Segarra, al mig de les dues actrius, Laia Cubilles i Laura Palmero

Durant deu anys havia for-
mat part de la companyia 
Arts Estudi de Taradell, 
dirigida per Manel Gausa, i a 
ell va recórrer “perquè m’aju-
dés”. El veterà actor, director 
i fotògraf figura com a codi-
rector d’aquest muntatge. 
“Durant aquests mesos he 
après moltes coses”, reco-

Sara & Eleanora. Cia 
Teartum. Espai ETC de Vic. 
Dissabte, 23 de febrer, 9 
vespre. 

neix Laura Segarra. Per a la 
companyia Teartum, Vic és 
el punt de partida d’una gira 
que esperen que les porti per 
diversos llocs de Catalunya.

En les dues representacions, dissabte i diumenge, també hi actua Ramon Vila

El ‘Cyrano’ de Pere Arquillué, a Vic

Vic

J.V.

No s’havia tornat a posar 
en escena des que Josep M. 
Flotats va fer-ne una versió 
ja mítica, l’any 1985, com 
a preludi de la seva torna-
da a Catalunya. Cyrano de 
Bergerac, el gran clàssic 
d’Edmond Rostand, havia 
desaparegut des de llavors 
de l’escena catalana, a la qual 
va tornar l’any passat de la 
mà d’un director tocat per 
la vareta de l’encert, Oriol 
Broggi, i d’un dels grans 
actors de l’actual escena cata-
lana, Pere Arquillué. Aquesta 
versió de Cyrano de Bergerac, 
estrenada el maig de 2012 

a la sala de la Biblioteca de 
Catalunya de Barcelona, 
arriba dissabte i diumenge 
a L’Atlàntida de Vic, en una 
doble representació de les 
més esperades de la tempo-
rada. 

La Perla 29, la companyia 
d’Oriol Broggi, és la produc-
tora d’aquest muntatge,  que 
parteix d’una nova traducció 
de l’obra, feta per l’escrip-
tor Xavier Bru de Sala. Pere 
Arquillué interpreta el paper 
de l’antiheroi Cyrano, el sol-
dat poeta del gran nas que 
per aquest motiu no espera 
res de l’amor que sent per la 
seva cosina Rosana (Marta 
Betriu). Aquesta està ena-
morada de Cristian (Bernat Pere Arquillué, com a Cyrano

Quintana), el jove ben plan-
tat però de poques llums que 
recorre a Cyrano perquè li 
escrigui les cartes d’amor. 
Les cartes es convertiran en 
el vehicle perquè Cyrano 
arribi a la seva estimada, en 
una metàfora sobre el poder 
de la paraula i d’allò més pro-
fund, que predomina sobre 
la superficialitat. Un grup de 
set actors més, entre els quals 
hi ha l’osonenc Ramon Vila, 
completa el repartiment. 

Cyrano de Bergerac. 

L’Atlàntida, Sala Ramon 
Montanyà. Dissabte, 22 de 
febrer, 2/4 de 9 vespre, i 
diumenge, 23 de febrer, 6 
tarda. 


