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Va de dansa
De les Adoberies a L’Atlàntida, Bebeto 

Cidra executa el cinquè Urbedansa

Bebeto Cidra i la seva companyia de dansa, ballant sobre la passera del Mèder en l’Urbedansa de dimecres

Vic

Jordi Vilarrodà

El Vic del centre històric, el 
nou Vic que s’obria a ponent, 
el Vic més divers del Remei 
o el que té a la plaça Major el 
seu eix vital han vist evoluci-
onar l’Urbedansa del ballarí 
Bebeto Cidra. Des que l’any 
2006 va començar aquesta 
proposta, la dansa ha ajudat 
a mirar amb uns altres ulls 
les postals de la ciutat, o bé a 
descobrir-ne d’altres, allà on 
prenen forma noves realitats. 
Aquest any, Bebeto Cidra i 
els seus ballarins van relacio-
nar amb els seus moviments 
un àmbit històric –el de les 
Adoberies– amb un altre que 

tot just ara acaba de sorgir 
–el complex cultural de L’At-
làntida. 

Des de dalt d’un dels murs 
del Mèder –movent-se sobre 
l’estreta cinta de formi-
gó– Bebeto Cidra convidava 
divendres a seguir-lo en la 
seva descoberta. Després 
del seu solo, els dansaires 
de la Colla Riallera ballaven 
una sardana sota els edificis 
històrics de les Adoberies, 
i escenificaven ja per segon 
any el diàleg entre dansa 
contemporània i tradició. 
La modernitat de la passera 
sobre el Mèder servia d’es-
cenari a una coreografia 
contundent i física, amb ele-
ments de lluita, mentre que 

a la baixada, al costat del riu 
i de camí cap a L’Atlàntida, 
un grup de hip-hop incorpo-
rava a l’espectacles les noves 
formes d’expressió urbanes. 

Al final, els espais concebuts 
per l’arquitecte Josep Llinàs 
demostraven una vegada més 
les seves mil possibilitats, 
i cada racó es convertia en 

un escenari per a les darre-
res coreografies del cinquè 
Urbedansa. Una antologia de 
dansa, tan diversa com la ciu-
tat que li serveix d’escenari.

Va de gresca
El Birranostrum d’aquest any va ser el més 
concorregut, amb uns set-cents participants
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La corrua del Birranostrum, en el seu recorregut pel centre de Vic, divendres al vespre

Vic

Sara Blázquez

Un any més, Vic ha pogut 
gaudir de la ja consolidada 
Festa Major Jove. L’encar-
regat de donar el tret de 
sortida a la llarga llista d’ac-
tivitats va ser Albert Portell, 
el pregoner d’enguany, que 
dijous va animar tots els 
joves a participar d’aques-
ta festa, després del sopar 
jove, que es va fer davant del 
Centre Social La Torratxa. 
Havent sopat, i després del 
pregó, la música va envair 
el carrer, amb l’actuació de 
Masturband, i la festa Gua-
teke.

Divendres arribava un dels 
plats forts de la programació, 
el Birranostrum, aquest any 
multitudinari, ja que hi van 
participar uns 700 joves, i en 

algun moment fins i tot es 
va desbordar. Finalment, res 
va impedir que, al vespre, els 
Old Star Covers comences-
sin la primera Nit de Rock 
& Roll a les barraques, amb 
les seves versions de grups 
tan coneguts com Andrés 
Calamaro, Ramones o Sopa 
de Cabra, i fins i tot amb 
l’actuació de membres del 
públic. També van tocar KOH 
Potassium Hydroxide, Man 
in Black, i Willy and the Poor 
Boys. L’encarregat de tancar 
la festa, DJ Rock and Piol. 

Dissabte, però, la festa con-
tinuava. A la tarda, els més 
atrevits van poder participar 
als Jocs Bèsties, i tan bèsties. 
Baixar relliscant sobre un 
pneumàtic amb un plàstic 
moll amb aigua i sabó, o 
nedar amb un flotador dins 
una font eren alguns dels 

jocs. Al vespre començava 
la segona nit de barraques, 
aquesta vegada amb l’actua-
ció de Six Degrees, Rumbal-
bar, The Pengüins, Baratos 
i Aspencat. La festa es va 
allargar amb la música de DJ 
Sevax y el Fino y Seguro. 

Per acomiadar la Festa 

Major Jove de Vic, diumen-
ge, alguns joves van fer un 
dinar de festa major, davant 
el Centre Social La Torratxa, 
per, ja cap al vespre, assis-
tir a la primera trobada de 
xarangues, on van participar 
Dammer, Big Band Valona, 
de Sant Pol de Mar; Quatre 

Vents, d’Igualada; Band de 
Marxa, de Molins de Rei, i 
la Patxaranga, de Vic, que 
també va acompanyar el 
Birranostrum. Al vespre, al 
Centre Social La Torratxa, 
estava previst que l’actuació 
de Miquel del Roig tanqués 
les activitats. 

Concert per tancar 
l’encontre de la JONC 
Alevins a L’Atlàntida

Vic Els Alevins de la Jove 
Orquestra Nacional de 
Catalunya (JONC) van tan-
car el 24è Encontre a Vic amb 
un concert a L’Atlàntida, 
divendres, en el marc de la 
festa major. I ho van fer amb 
una brillant interpretació de 
peces de Beethoven, Shubert 
i Bizet. El mateix divendres 
començava la trobada dels 
grans de la JONC, que ofe-
riran un concert dimecres. 
Hi tocaran els osonencs Sara 
Balasch, Laura Marín i Laia 
Domènech, a més d’Agnès 
Mauri, com a convidada.

Aquest dilluns, 
Sant Miquel, els 
actes tradicionals

Vic La ciutat viurà aquest 
dilluns el dia central de la 
festa major, dedicada a Sant 
Miquel dels Sants. A 2/4 d’11 
hi haurà la tradicional ofrena 
de l’espígol a la corporació 
municipal i, a les 11, sortida 
de la comitiva fins a la casa 
natalícia del sant. Després de 
l’ofici, a la catedral, hi haurà 
una mostra de balls tradicio-
nals de Vic. El mateix dilluns 
hi ha el concert i ball amb 
La Principal de la Bisbal, a la 
Plaça, i un ball de gralla a la 
plaça de la Catedral.
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