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La violinista de Vic 
Catalina Reus actua 
a l’últim espectacle 
de Carles Santos
Vic La violinista Catalina 
Reus, professora de l’Escola 
de Música i del Conservatori 
de grau professional de Vic, 
forma part dels intèrprets 
que participen en l’especta-
cle La Pantera Imperial, una 
peculiar reivindicació de la 
música de Bach que ha recu-
perat el compositor Carles 
Santos. L’obra es va estrenar 
dimecres al Teatre Lliure, a 
Barcelona, i es podrà veure 
fins aquest diumenge. Des-
prés de finalitzar els estudis 
superiors de violí amb matrí-
cula d’honor, Catalina Reus 
ha consolidat una brillant 
carrera de renom internacio-
nal tant com a solista com en 
col·laboracions amb orques-
tres com l’OCB o l’Orquestra 
de Cambra del Liceu. Natural 
de Mallorca, Reus resideix 
actualment a Vic.

‘L’habitació de 
Verònica’, amb 
Lluís Soler, a 
Calldetenes 
Calldetenes L’habitació de 
Verònica, obra protagonit-
zada per l’actor manlleuenc 
Lluís Soler, arriba aquest 
diumenge a l’Auditori-Tea-
tre de Calldetenes, en una 
representació que començarà 
a les 7 de la tarda. Lluís Soler 
i Mercè Montalà interpre-
ten els papers dels Mackey, 
una parella de servents de 
la família Barbissant, que va 
patir anys enrere la pèrdua 
de la jove Verònica. Els Mac-
key troben una jove parella  
–interpretada per Sílvia Marty 
i Miquel Sitjà– i li demanen 
a ella que es faci passar per 
la morta. El text és original 
d’Ira Levis, i l’adaptació tea-
tral ha estat dirigida per Héc-
tor Claramunt. L’obra es va 
estrenar el maig del 2009 a 
Barcelona, i recentment tam-
bé s’ha pogut veure al Teatre 
Cirvianum. 

El quartet vigatà el presenta aquest divendres a la biblioteca 

Els poemes de Josep Riera 
inspiren un disc dels Vicus
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D’esquerra a dreta, Lluís Toran, Miquel Soler, Josep M. Miró i Josep Vila, els quatre components de Vicus

Vic

Jordi Vilarrodà

Les 14 peces musicals i les 
11 recitades del disc Pell i 
paraula transcorren com si 
fos un dia, de la sortida a la 
posta del sol. El grup Vicus 
ha construït aquest cicle a 
partir de la paraula poètica 
de Josep Riera, culminant 
així el treball que els últims 
anys han realitzat amb els 
seus textos. El resultat, 
sencer, es podrà veure per 
primera vegada en escena 
aquest divendres, en un con-
cert que tindrà lloc a la Bibli-
oteca Triadú de Vic.

Quatre o cinc cançons ini-
cials “que li vàrem demanar 
a Josep Riera per musicar” 
van ser l’embrió del disc, que 
ha anat creixent i incorpo-
rant poemes a mesura que 
la relació entre el grup i el 
poeta també s’estrenyia. Pell 
i paraula, títol agafat d’un 

dels poemes, “és la definició 
que Josep Riera fa de la per-
sona humana”, explica Lluís 
Toran, un dels membres de 
Vicus. Musicalment, han 
tibat de diferents fonts –del 
folk al blues, passant per 
l’havanera i alguna pinzella-
da de rock– segons el ritme 
“que marca el mateix poema, 
a mesura que el llegeixes”. 
En el disc s’alternen els tex-
tos cantats i els recitats, en 
tres blocs –el matí, el mig-
dia i el vespre– i una “traca 
final”: unes corrandes amb 
quartetes tretes de diferents 
poemes de Josep Riera i la 
tornada “poeta i fangador 
só”, la coneguda autodefini-
ció de Jacint Verdaguer.

Vicus va néixer l’any 2001 
com a tercet de veus i gui-
tarres amb Josep M. Miró, 
Lluís Toran i Miquel Soler, 
que procedien de diferents 
grups vocals i de cançó 
tradicional (des de l’Orfeó 

Asstrio s’amplia 
a quintet, aquest 
divendres en concert 
a la Sala Pasternak
Vic Asstrio es converteix 
aquest divendres en quintet, 
en el concert que oferirà a 
la Sala Pasternak de Vic, a 
partir de les 11 de la nit. A 
la formació que integren 
Arecio Smith (teclats), Santi 
Careta (guitarra) i el rodenc 
Santi Serratosa (bateria), 
s’hi afegeixen dos instru-
ments: una segona bateria 
amb Toni Pagès, de Tona, i 
les percussions del veneçolà 
Joaquín Arteaga. Amb ells, 
Asstrio repassarà temes dels 
seus dos treballs, As soon as 
possible (2005) i Desplazami-
ento (2007), on incorporaven 
influències del funk, l’elec-
trònica i el rhythm’n’blues a 
la seva proposta original de 
jazz groove. Des de llavors 
han triomfat en festivals com 
el Sónar, el BAM o el de Jazz 
de Terrassa.

Els Furguson 
presenten el seu 
primer disc a 
Barcelona i Gurb
Gurb Els osonencs Furguson 
presenten en directe el seu 
primer disc, My friends are 
my culture, en dos concerts 
que tindran lloc divendres a 
la Sala Apolo 2 de Barcelona 
i dissabte al Femer (Punt 
Jove) de Gurb. Els Furguson 
són cinc joves músics (Erra, 
Aleix, Edu, Albert i Garo) 
“d’esperit punk”, tal com ells 
es defineixen. La seva músi-
ca remet al nou pop, amb 
referències a l’indie-rock 
dels anys 90. El disc conté set 
temes i l’edita La Castanya, 
segell vinculat al grup Nueva 
Vulcano. Furguson es va for-
mar el 2007 i des de llavors, 
a part dels concerts a Osona, 
ha actuat al BAM (Barcelona 
Acció Musical) i el Primave-
ra Club. El concert de Gurb 
comença a les 11 de la nit i 
els acompanyaran Carroua-
ges i Emma Goldman.

Duet de viola i 
piano, en concert 
dissabte a Moià

Moià El duet format per 
Isabel Villanueva (viola) i 
Daniel Ligorio (piano) actu-
arà aquest dissabte a Moià, 
en un concert que tindrà lloc 
a l’Auditori de Sant Josep, a 
les 9 del vespre. L’actuació 
d’aquests dos joves instru-
mentistes forma part de la 
secció Fringe de la Xarxa 
de Músiques de Catalunya, 
en una gira que els portarà 
per diversos auditoris de 
Catalunya. El programa 
inclou peces de Bach i Falla, 
entre altres. 

Imma Bellafont passa el 
relleu de la presidència 
del Gremi de Llibreters

Barcelona Imma Bellafont, 
propietària de la llibreria 
La Tralla de Vic, ha passat 
aquesta setmana el relleu 
en la presidència del Gremi 
de Llibreters de Catalunya 
a Antoni Daura. Acabat el 
seu mandat, Bellafont no es 
va presentar a la reelecció 
i Daura –de Llibres Parcir 
de Manresa– va encapçalar 
l’única candidatura que es 
presentava a les eleccions. 
La llibretera vigatana en 
formarà part com a vocal. 

Vigatà fins a Els Tranquils). 
Es van aglutinar a partir 
d’Els Cantadors del Dijous, 
un col·lectiu que es trobava 
a la Serra de Sanferm. Fa dos 
anys, el grup es va ampliar 
amb la incorporació del 
baixista Pep Vila. En aquest 
disc, també han comptat amb 
diverses col·laboracions, des 
del piano de Guillem Soler 
fins a la gralla de Pep Sent-
martí o el saxo de Marcel·lí 
Druguet, passant per Maria 
del Mar Cañellas (clarinet), 
Sergi Gutiérrez (baix), Marta 
Montpeyó (flauta) i David 
Montpeyó (violí). Després 
d’aquest disc, Vicus ja pensa 
en la possible edició d’altres 
cançons que té en el seu 
repertori, amb lletres pròpies 
o d’altres. 

Vicus. Pell i paraula. 
Biblioteca Joan Triadú de 
Vic. Divendres, 19 de febrer, 
1/4 de 9 vespre. 

Maria Coma porta 
el seu primer disc 
a la Jazz Cava

Vic Maria Coma, la veu del 
grup ü_ma –una de les reve-
lacions del panorama català 
actual– presentarà aquest 
dissabte el seu nou disc en 
solitari a la Jazz Cava. En 
un concert que començarà a 
les 11 de la nit, Maria Coma 
interpretarà els temes de 
Linòleum (Amniòtic Records, 
2009). L’acompanyaran a 
l’escenari dos músics cone-
guts: Pau Vallvé (Estanislau 
Verdet) a la bateria i Jordi 
Lanuza (component del grup 
Inspira) al baix. 


