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Dolors Puig-Alsina és una 
vigatana de 45 anys que 
porta una granja amb el seu 
marit i que sempre ha estat 
aficionada a escriure: “A 
l’institut, tenia el cor dividit 
entre la biologia i les lletres”, 
recorda. Amb l’objectiu que 
la gent la llegís, l’abril passat 
va crear el blog <www.con-
tescruixents.cat>, que inten-
ta actualitzar uns tres cops a 
la setmana i que distribueix 
per correu electrònic a una 
vuitantena de persones. El 
seu cas és com el de tantes 
altres persones que fan ser-
vir internet per arribar als 
lectors, una manera d’esqui-
var les dificultats de publicar 
en paper.

Puig-Alsina, que abans de 
crear Contes cruixents no 
sabia com funcionava un 
blog, va començar a penjar-hi 
els seus escrits després que 
un amic li recomanés. Des de 
llavors que actualitza el blog 
amb contes i articles d’opi-
nió sobre temes quotidians, 
històries seriades, com la que 
gira entorn del genocidi de 

Rwanda o la d’en Pol, el car-
gol independentista. 

Ja ha escrit una quinzena 
de capítols del cargol, que 
viu el moment social de 
Catalunya i que surt a fora 
després de ploure perquè se 
li espatlla el Wi-Fi. Al blog 
també s’hi poden trobar unes 
cartes d’amor encadenades 
en què una persona rep una 
carta que li fa escriure’n una 
a algú altre. En el capítol 

següent, aquest algú redacta 
una altra carta i es va creant 
una estructura cíclica que 
algun dia l’autora tancarà 
amb el primer emissari. “El 
blog suposa una motivació”, 
explica. “A la que porto dos 
dies sense escriure un con-
te, el meu cap no pot estar 
parat i ja en ve un altre”. El 
blog també la fa estar més 
desperta quan va pel carrer, 
per agafar idees, i li permet 

un feedback amb els lectors 
que un recull de contes en 
paper no li donaria: “Em 
sorprèn molt que la gent em 
llegeixi i em digui que s’hi ha 
identificat molt, que ha patit, 
que se li ha fet ràpid, què 
passarà amb la següent carta 
d’amor... També m’arriben 
correus, comentaris...”, asse-
gura Puig-Alsina. “Aquest 
feedback és el que més em 
satisfà, m’omple molt”.

La vigatana Dolors Puig-Alsina comparteix els seus contes en un blog des de l’abril passat
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Dolors Puig-Alsina a casa seva, amb l’ordinador on escriu els seus contes

Escriptora en xarxa

El vigatà Joan 
Peiron exposa els 
seus ‘fantasmes’

Vic Després de les aquarel-
les que va mostrar l’any pas-
sat amb l’exposició “Abstrac-
cions urbanes”, Joan Peiron 
(Vic, 1984) s’endinsa ara en 
la pintura a l’oli amb una 
sèrie de “10 fantasmes”, títol 
de la mostra que es pot veure 
a la sala d’exposicions que la 
perruqueria Carol Bruguera 
té al local del carrer Bisbe 
Morgades de Vic. “S’han 
d’entendre com una opinió 
pictòrica que em retrata de 
cos sencer”, relata el mateix 
Peiron, actualment professor 
de La Farinera de Vic.

Exposició de fotos 
de Xevi Abril, a El 
Mur del Vicjove

Vic El Mur, l’espai per a 
exposicions del Vicjove, acull 
des de la setmana passada i 
fins al 13 de desembre una 
nova mostra de la creativitat 
dels joves d’Osona. Es tracta 
d’“Entre mirades”, una mos-
tra de 15 fotografies en color 
de Xevi Abril (Folgueroles, 
1990), graduat superior de 
fotografia. Les mirades esde-
venen “un intent de captar 
l’essència de la persona que 
se’m posa davant la càmera”, 
descriu el mateix autor.

Qualitat i risc marcaran  
la 9a edició dels Dijous a 
l’Institut del Teatre, a Vic
Vic

M.E.

Oferir propostes arriscades, 
amb un programa volguda-
ment eclèctic i de qualitat, 
i esdevenir una plataforma 
per als joves creadors. Fidel 
a una filosofia marca de la 
casa es presenta a Vic una 
nova temporada, la novena, 
del cicle d’arts escèniques 
Dijous a l’Institut del Tea-
tre.

El cicle arrenca precisa-
ment aquest dijous, com 
sempre a les 9 del vespre, 
amb l’obra Dios Menguante, 
de la companyia de dansa 
Mar Gómez, un espectacle 
en què el moviment, el gest 
i el sentit de l’humor són els 
ingredients d’un muntatge 
“realment molt divertit”, 
apuntava durant la presen-
tació del cicle Carles Cases, 
director del Centre d’Osona 
de l’Institut del Teatre. Com 
ja és habitual, es manté el 
col·loqui amb el públic al 
finalitzar la representació. 
Una manera d’ajudar a com-
prendre millor el procés 
creatiu de cada muntatge. 
“Pensem que estem fent una 
feina també pedagògica; i la 

veritat és que el públic ho 
agraeix”, assegurava Carles 
Salas.

El cicle Dijous a l’Institut 
del Teatre va néixer l’any 
2005 de la mà de l’aleshores 
director vigatà Ramon Vila. 
Des d’aleshores hi han passat 
molts joves directors, esce-
nògrafs o intèrprets –sempre 
vinculats d’alguna manera 
a l’Institut del Teatre–, 
alguns dels quals s’estan 
consolidant dins el panora-
ma professional de les arts 
escèniques. Amb una desena 
de propostes per temporada, 
el cicle va dirigit a un públic 
“amb ganes de descobrir 
noves propostes no habituals 
als circuits comercials i que 
busquen aquesta proximitat 
amb els intèrprets”, descrivia 
Carles Salas, tot recordant 
un altre dels incentius: el 
preu de l’entrada, de 5 euros, 
“supereconòmic”. Els últims 
anys el cicle ha aconseguit 
fidelitzar el seu públic, amb 
una mitjana d’assistència 
del 75% de l’aforament del 
teatre Laboratori. El trimes-
tre es completarà amb una 
proposta de poesia (21 de 
novembre) i una de teatre (5 
de desembre).

Les Nits Digitals de Vic, 
sense finançament, es 
limiten a dues jornades  
Vic

M.E.

La crisi també passa factura 
a les Nits Digitals, un cicle 
que, per onzena vegada, pre-
sentarà a Vic diversos pro-
jectes innovadors relacionats 
amb el món digital, ja sigui 
des de la vessant musical o 
més conceptual. Enguany el 
programa es reduirà a quatre 
propostes en dues jornades: 
dijous i divendres d’aquesta 
setmana.

“Aquest any no hem tingut 
cap mena de finançament”, 
assegura la directora del 
certamen, Núria Antentas 
(Victrixmedia). Davant d’ai-
xò, la programació només ha 
estat possible “gràcies a la 
participació dels artistes i la 
col·laboració de tot l’equip i 
la sala Jazz Cava”. La primera 
jornada tindrà lloc aquest 
dijous, a partir de les 10 del 
vespre. D’una banda es pre-
sentarà el film El Peix Sebas-
tiano, del moianès Marcel·lí 
Antúnez, una curiosa faula 
teixida de multitud de micro-
relats, en un film construït a 
partir de múltiples estratè-
gies visuals que van des de 
l’animació stop-motion, els 

dibuixos animats o el film 
documental.

A la mateixa vetllada, la 
formació Joe Geiger oferirà 
la seva peculiar proposta de 
música electrònica. Ferran 
Martínez (veu, sampler i 
teclats) i Jordi Casellas (cai-
xes de ritme, sintetitzador 
analògic i efectes), a qui els 
agrada experimentar amb 
aparells sonors que s’arre-
glen ells mateixos, oferiran 
un tipus de música electròni-
ca que manté clares influèn-
cies del rock, la qual cosa la 
fa molt ballable.

L’artista vigatà Toni Casas-
sas serà el gran protagonista 
de la jornada de divendres, 
també a la Jazz Cava. Es pre-
sentarà un seu videorelat 
titulat El camí dels altres i 
un documental, On són les 
claus?, gravat durant un 
taller de cinema dut a terme 
al Centre Mèdic Psicopeda-
gògic d’Osona. I per acabar, 
Aurora Crew & Visuals Brot-
hers també se sumaran al seu 
particular homenatge a Toni 
Casassas amb un concert 
titulat El camí dels altres, 
visuals. El grup ha fet de 
l’apropiació i el remix visual 
el seu principal camí creatiu.

IX Trobada del 
Grup d’Estudis 
Etnopoètics, a Vic

Vic

EL 9 NOU

L’edifici del Sucre de Vic 
acollirà, des d’aquest dijous i 
fins dissabte, les jornades de 
la IX Trobada del Grup d’Es-
tudis Etnopoètics, que cada 
any s’organitza de forma 
itinerant en alguna població 
dels Països Catalans.

La conferència inaugural, 
aquest dijous a les 5 de la 
tarda, anirà a càrrec de les 
osonenques Carme Rubio i 
M. Carme Bernal, que parla-
ran sobre “La poesia de Jacint 
Verdaguer amb ressons de 
la tradició popular i la seva 
aplicació a l’escola”. 

A banda de les ponències 
i comunicacions teòriques 
dels diferents especialistes 
en folklore oral, el programa 
d’aquestes trobades inclou 
dues propostes obertes al 
públic; totes dues es faran 
al Temple Romà. La prime-
ra, aquest dijous, amb una 
representació del monòleg 
Serraller i bandoler (a partir 
de 2/4 de 10 del vespre), i 
l’endemà divendres amb una 
actuació de La Nova Euterpe 
(a les 10 del vespre). 


