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El coreògraf va omplir L’Atlàntida per presentar-hi ‘Solo y amargo’, on actua en solitari

L’Amargo que vol agradar
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El guitarrista Mario Montoya interpretant una de les peces que balla Rafael Amargo

Vic

Marc Riera

El públic de L’Atlàntida dret 
i aplaudiments per a Rafael 
Amargo i els seus. Aquesta 
era l’escena final de la pre-
sentació al complex vigatà 
del darrer espectacle del 
ballarí i coreògraf espanyol 
que ha titulat amb el previ-
sible nom de Solo y amargo. 
Ell és l’únic ballarí d’un 
espectacle on es presenta 
acompanyat de vuit músics. 
Amargo juga les seves armes. 
És conscient del que és 
(poder mediàtic, fotogènia, 
participació en pel·lícules...) 
i del que espera el seu públic 
d’ell. Juga les cartes de forma 
excel·lent.

Amargo planteja un espec-
tacle en dos blocs, sense 
cap separació o intermedi. 
En el primer es vol mostrar 
l’Amargo més autèntic i 
flamenc. S’hi veu el ballarí 
més elegant i auster, que vol 
seduir el públic amb pica-
des d’ulls com una escena 
amb sortida pel mig del pati 
de butaques per ballar una 
seguidilla o un passos jugant 
amb un mantón. 

La segona part pretén ser 
més contemporània. Entre 
altres, Rafael Amargo s’atre-
veix a cantar i ballar el Ne me 
quitte pas de Jacques Brel o 
balla Lo eres todo para mí de 
Luz Casal. El fragment més 
aconseguit, però, és el joc 

amb una taula de llum que 
és el punt on aconsegueix 
més l’aproximació a la con-
temporaneïtat. En aquest 
tros de l’espectacle és on s’hi 
veu la mà de Ramon Oller, 
un autèntic especialista en 
aquest tipus de muntatges 

de dansa i que ha col·laborat 
amb aquest Solo y amargo. La 
cirereta del pastís és el reci-
tat del poema Angustias, que 
l’avi del ballarí va escriure 
quan va morir la seva esposa. 
Un espectacle destinat als 
seus fans. 

‘Company’ obre amb “èxit” el Molta Merda! 

Vic El musical Company de Stephen Sondheim i 
George Furth va obrir dijous el cicle de teatre i dan-
sa Molta Merda!, amb el cartell d’entrades exhau-
rides. L’espectacle, dirigit per Antoni Font, era el 
resultat del primer taller de teatre musical que es 
fa al centre osonenc de l’Institut del Teatre, que va 
comptar amb 11 alumnes. Font assegurava que s’ha 
obtingut “un bon resultat fruit del dur treball que 
han fet els actors des del gener”, ja que remarcava 
que es tracta d’un autor “complicat per l’actor”. 
Per al muntatge es va apostar per una escenografia 
senzilla, de color negre, amb diferents nivells i en 
la qual es donava importància als llums. Des de 
l’institut “per l’èxit de públic”, que va acabar dret al 
pati de butaques, “es planteja trobar un nou dia per 
reposar-lo al mateix centre. Tot i això, ja està pro-
gramada una nova sessió de Company el proper 26 
de juliol en el marc de la festa major de Torelló. 
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Claret brilla amb l’orquestra de L’Atlàntida
Vic “Estic molt content d’estar a Vic”, deia al final 
del concert un pletòric Gerard Claret. Una peça 
de Mendelssohn, un adagio i fuga de Mozart, 
una preciosa Serenata d’Elgar i uns poemes de 
Maragall musicats per Toldrà va ser el repertori 
interpretat per l’Orquestra de Cambra L’Atlàntida 
de Vic dirigida pel reputat concertino Gerard 
Claret. Peces brillants com la Simfonia núm. 9 de 
Mendelssohn, La Suisse, de caire malenconiós com 
la preciosa Serenata per a cordes, en mi menor, op. 
20 d’Edward Elgar, o la descriptiva i amb tocs de 
música cinematogràfica de Vistes al mar, d’Eduard 
Toldrà. Acords nets que deixaven constància de la 
qualitat de l’orquestra, bona i cuidada coordinació 
entre els intèrprets i nitidesa de l’instrument 
solista del qual Gerard Claret en sap treure 
sonoritats transparents de molta qualitat. I al final 
de tot, el bon record d’un concert rodó. M.R.
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‘Contrastos’, taller 
de dansa a Torelló, 
aquest dilluns

Torelló Aquest dilluns es 
presenten, al Teatre Cirvi-
anum de Torelló, tres core-
ografies que són el resultat 
del taller de dansa organit-
zat durant el curs pel Grup 
Xarxa, el Club Gim-Ges i el 
Patronat del Cirvianum. Sota 
el nom genèric de Contrastos, 
es presentaran una coreogra-
fia sobre música de Maria del 
Mar Bonet, una altra que bar-
reja poesia, dansa i percussió 
i una tercera amb hip-hop i 
breakdance. L’acte tindrà lloc 
a les 7 de la tarda.

Fins divendres es 
poden presentar 
projectes a la QUAM

Vic Fins aquest divendres 
està obert el termini per 
presentar projectes al Fòrum 
QUAM d’aquest any, que 
tindrà lloc els propers dies 8 
i 9 de juliol a Vic. El Fòrum 
QUAM tractarà aquest any 
sobre la construcció col-
lectiva en l’espai social i les 
cartografies i representaci-
ons polítiques de l’espai. El 
formulari per presentar les 
propostes es troba a la pàgina 
web d’ACVic, Centre d’Arts 
Contemporànies (<www.
acvic.org>). 

Dimecres es 
presenta a Vic la 
‘Bíblia popular’

Vic

EL 9 NOU

Aquest dimecres es presen-
tarà a Vic la Bíblia popular, 
una iniciativa que han dut a 
terme sis entitats per “divul-
gar el text bíblic com un dels 
referents culturals impres-
cindibles”. Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 
Happy Books, el Centre de 
Pastoral Litúrgica, Editorial 
Claret, la Societat Bíblica 
i l’Associació Bíblica de 
Catalunya han participat en 
aquest projecte. 

De la Bíblia popular se 
n’ha fet una edició de 30.000 
exemplars, que es venen a un 
preu assequible (10 euros). 
El projecte ha comptat amb 
destacats col·laboradors, des 
del filòsof Rafael Argullol 
fins a l’artista Perico Pastor 
o el crític d’art Daniel Giralt-
Miracle.

La presentació tindrà lloc a 
partir de 2/4 de 8 del vespre, 
a la sala d’actes d’Unnim, a la 
rambla de l’Hospital, amb la 
participació de diferents per-
sones que explicaran la seva 
experiència personal amb la 
Bíblia. 


