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Una escena de ‘La presa’ amb l’actor Ramon Vila a la dreta de la imatge 

de tot sobresurt el paper 
personificat per Ramon Vila, 
que es converteix en el pal 
de paller de la tensió dramà-

tica, donant el to de màxima 
intensitat i mantenint el 
nivell de tot el que es desen-
volupa al seu voltant. 
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Les dues protagonistes de ‘Converses de meuques’, dissabte al Temple Romà

El Temple Romà va acollir l’estrena de ‘Converses de meuques’

L’actualitat d’un clàssic grec

en l’entorn ideal per a una 
obra clàssica que serveix per 
mostrar l’actualitat de textos 
antics i el bon treball d’unes 

actrius i una direcció dra-
matúrgica que sap donar-los 
vida i convertir-los en una 
bona estona teatral.

Ramon Vila brilla en el seu paper de ‘La presa’, a L’Atlàntida

Presoners d’històries de por

‘La presa’, de Conor 
McPherson. Direcció: 
Ferran Utzet. L’Atlànti-
da de Vic. Diumenge, 18 
de desembre de 2011.

Vic

Carme Rubio

McPherson està considerat 
un dels millors dramaturgs 
irlandesos del moment actu-
al i les seves obres aconse-
gueixen moments de gran 
intensitat a partir de situaci-
ons arrelades profundament 
en les tradicions i creences 
del seu país. L’escena única 
està ambientada en un pub 
irlandès allunyat dels centres 
urbans, en el qual es reu-

neixen quatre homes que ja 
no són joves i que tenen en 
comú un passat. El pub és el 
punt de trobada on es poden 
dedicar a beure profusament 
i a explicar històries.

De tots quatre, només un 
va elegir deixar el poble i 
anar a la ciutat on s’ha enri-
quit, a diferència dels altres. 
Aquest arriba al pub amb 
una dona que de seguida 
causa expectació i desperta 
les ganes de tots de sorpren-
dre-la. Ho fan a partir del 
relat d’històries d’apareguts 
i de fantasmes, que amaguen 
pors i malfiances. La dona 
escolta molt interessada les 
narracions fins que explica 
ella mateixa la història més 
terrible i esfereïdora de 

totes. Aquest contrapunt 
transforma tot l’ambient de 
l’obra, les tensions antigues 
es relaxen, les veritats aflo-
ren i tot l’ambient es capgira. 
Els que volien sorprendre 
han estat sorpresos i la dona, 
com una presa més de l’ambi-
ent, de la dissort que envol-
ta els clients del pub, serà 
plenament acceptada per 
aquells homes que ofeguen 
les penes en alcohol. L’obra 
carrega tota la importància 
en la paraula, sacrificant 
dinamisme per concentrar-se 
en la creació d’un ambient 
tancat i protegit de la incle-
mència del mal temps que 
hi ha fora del local. La inter-
pretació dels actors és sòlida 
i matisada, però per damunt 

‘Converses de meuques’, 
de Llucià de Samòsata. 
Dramatúrgia de Jordi 
Lara. Temple Romà 
de Vic. Dissabte, 17 de 
desembre de 2011.

Vic

C.R.

Converses de meuques és una 
obra de petit format ambi-
entada a l’Atenes del segle 
III aC i escrita per un autor 
del segle II dC. Presenta tot 
un seguit de diàlegs que es 
caracteritzen per la intenció 
crítica i còmica alhora i que 
tot i ser plantejats per dues 
cortesanes, amb tot el que 

això implica de provocació, 
d’experiència en les relacions 
socials i de coneixements 
prohibits, es relaten de 
manera atrevida i intel-
ligent, sense caure mai en 
comentaris grollers. 

Dins la simplicitat d’ele-
ments teatrals de què es 
disposa, s’aconsegueix un 
gran efectisme i, així, per 
exemple, la utilització de 
màscares permet la multipli-
cació i diversitat de perso-
natges per part de les dues 
actrius, Elisenda Rué i Gisela 
Figueras. També s’hi incor-
poren fragments declamats 
en llengua grega que tenen 
una funció estructuradora, 
de localització del text i de 

distanciament. Un altre 
element que juga un paper 
important és la intenció 
didàctica, ja que l’acció s’in-
terromp de vegades per acla-
rir aspectes que normalment 
passarien desapercebuts a 
l’espectador. Aquesta és una 
peça que, després de l’expec-
tativa que crea, potser també 
la sorpresa, en els primers 
moments de la representació, 
va guanyant progressivament 
l’atenció del públic, el qual 
anirà sentint-se cada cop més 
còmode amb la intenció dels 
comentaris. Les situacions 
tenen un gran dinamisme i 
el gest i la música enriquei-
xen l’escena. El marc del 
Temple Romà s’ha convertit 
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La violinista Anna Urpina, en primer terme, en el concert de diumenge

Anna Urpina i Joel Bardolet, amb l’Orquestra de L’Atlàntida

Solistes de luxe per a Vivaldi

‘Les quatre estacions’ 
d’Antonio Vivaldi. 
Orquestra de Cambra 
L’Atlàntida. Direcció: 
Jordi Mora. L’Atlàntida. 
Diumenge, 18 de desem-
bre de 2011. 

Vic

Miquel Erra

Amb l’objectiu d’anar 
acostant el gran públic a la 
música clàssica, L’Atlàntida  
i l’Escola de Música de Vic 
van programar, per aquest 
diumenge, una audició 
pedagògica a partir d’una de 
les obres més populars del 
repertori clàssic, Les quatre 
estacions, de Vivaldi. I el 

públic va respondre omplint 
la Sala Joaquim Maideu –feia 
dies que les entrades estaven 
esgotades– per escoltar la 
interpretació que en va fer 
l’Orquestra de Cambra de 
L’Atlàntida de Vic, dirigida 
per un didàctic Jordi Mora. 
La formaven una vintena de 
músics, bàsicament alumnes, 
exalumnes i professors de 
l’Emvic, amb els violinistes 
vigatans Anna Urpina i Joel 
Bardolet com a “solistes de 
luxe”, en paraules del mateix 
Mora, que els va posar 
d’exemple de la “feina ben 
feta” que s’està fent des de 
fa anys a l’Escola de Música 
i Conservatori, gràcies a la 
qual “Vic té una significació 
especial dins el panorama 

musical català”. 
Tots plegats van oferir un 

sòlid i alhora pedagògic con-
cert, amb Urpina i Bardolet 
brillant amb llum pròpia, 
que va estar precedit de les 
explicacions dels diferents 
passatges que es van anar 
interpretant. Mora va insistir 
que, durant els seus 15 anys 
de vida, aquesta orquestra, 
ara sota el nom de L’Atlànti-
da, ha fet “una feina pedagò-
gica impressionant”.

L’Atlàntida continua 
l’activitat musical aquesta 
setmana amb la presència de 
Mar Carrero dins del cicle 
Dijous de Vuit a Nou, en la 
darrera sessió de l’any. Mar 
Carrero és especialista en el 
repertori de cançó espanyola, 

i interpretarà àries de sarsu-
ela acompanyada al piano per 
Carles Puig. El repertori tam-
bé inclou peces d’autors del 

segle XX com Turina, Guridi, 
Halffter i Òscar Esplà, a més 
de cançons tradicionals cata-
lanes de Nadal. 


