
L’Ajuntament de Vallfogona de Ripollès selecciona per a la piscina municipal:

SOCORRISTA

Titulació: Títol de socorrista aquàtic

Els interessats/ades poden presentar sol·licitud, acompanyada de 

currículum,  al c. Puig-Estela, 9, de Vallfogona de Ripollès, fins al divendres 

6 de juny de 2011, en el següent horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h.

Ajuntament           de Vallfogona de Ripollès

Dilluns, 30 de maig de 2011

CULTURA NOU9EL 17

El Quartet Casals deixa empremta a Vic
Vic Reconeguts arreu del món com un dels quartets de 
corda més extraordinaris del moment, la presència aquest 
cap de setmana a Vic del Quartet Casals és d’aquelles cites 
que deixen empremta. Tant per la programació L’Atlàn-
tida (divendres), com per als alumnes de l’Emvic que en 
van poder rebre classes magistrals (dissabte). Divendres, 
Vera Martínez (violí), Abel Tomàs (violí), Jonathan Brown 
(viola) i Arnau Tomàs (violoncel) van dirigir la Camerata 
de l’Esmuc, formada per una quinzena dels seus alumnes a 
l’Escola Superior de Música de Catalunya (entre els quals 
els violinistes osonencs Ernest Martínez i Ignasi Roca). 
Van interpretar plegats un concert breu, però exquisit, amb 
peces de Mozart, Turina i Bartok, davant un públic que, 
inexplicablement, no va acabar d’omplir la Sala Joaquim 
Maideu. Aquesta és la segona formació que l’Esmuc porta 
a Vic aquest temporada –al febrer va ser amb l’orquestra 
simfònica– gràcies al conveni que situa L’Atlàntida com 
una plataforma preferent per a les actuacions dels seus 
alumnes fora de Barcelona. A la foto, la secció de violins, 
amb Abel Tomàs (primer) i Vera Martínez (tercera). M.E.
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Orquestra Simfònica del 
Vallès i Cor dels Amics 
de l’Òpera de Sabadell. 
‘Il barbiere di Siviglia’, 
de Rossini. L’Atlàntida 
de Vic. Diumenge, 29 de 
maig de 2011.

Vic

Montserrat Rius

Un nou èxit operístic diu-
menge al vespre a L’Atlàntida 
de Vic gràcies als Amics de 
l’Òpera de Sabadell, de la mà 
de la cèlebre òpera de Rossi-
ni Il barbiere di Siviglia. Una 
comèdia viva, refinada, una 
obra d’art de l’humor musi-
cal que va estar en consonàn-
cia amb l’excel·lent nivell 
vocal i el treball de l’orques-
tra assolit, tot i la dificultat 
de l’obra. 

Els actors van estar convin-

cents en l’aspecte dramàtic 
sense caure en el parany 
de la sobreactuació bufa. 
L’escenografia era funcio-
nal, moderna, amb un cos 
que rotava i facilitava els 
canvis de quadres. El direc-
tor, Daniel Gil de Tejada, va 
governar l’orquestra amb 
empenta fins arribar a assolir 
tota la lleugeresa que l’obra 
demana, instrumentistes 
de qualitat en el vent i molt 
bona corda. El baríton Jorge 
Tella, en el paper de Fígaro, 
va mostrar una gran tessitura 
escènica, lluït en el seu paper 
i notable en l’execució vocal. 
El mateix podem dir del barí-
ton Enric Serra, el Bartolo 
rossinià. La mezzosoprano 
Natalia Gavrilan va desplegar 
una veu preciosa i les millors 
virtuts del bel canto. El tenor 
Albert Casals en el paper de 
conte d’Almaviva, pes pesat 
dins de l’obra, va exhibir una 
gran coloratura i bon fraseig. 
Un espectacle amb talent, 
elegància, humor, bon gust i, 
sobretot, bona música. 

CRÍTICA DE MÚSICA / OSV I COR DELS AMICS DE L’ÒPERA DE SABADELL

‘Bellissimo’ Rossini
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El tenor Albert Casals, en el paper de conte d’Almaviva, en els primers compassos de l’obra


