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Homenatge a 
Toldrà, al primer 
Dijous de Vuit a 
Nou, a L’Atlàntida
Vic El cicle Dijous de Vuit a 
Nou torna a començar aquest 
dijous a L’Atlàntida amb 
un concert d’homenatge al 
compositor Eduard Toldrà, 
a càrrec d’Anna Urpina (vio-
lí), Hug Vilamala (piano), 
Anna Casadevall (soprano) 
i Marc Serra (piano). El 
concert commemora el 50è 
aniversari de la mort del 
compositor català. A més de 
la interpretació de les peces, 
hi haurà una tertúlia sobre 
Toldrà protagonitzada per la 
seva filla, Narcisa Toldrà, i 
el musicòleg Cèsar Calmell. 
Eduard Toldrà (Vilanova i 
la Geltrú, 1895 - Barcelona, 
1962) està considerat com 
un dels grans compositors 
catalans del segle XX, tot i 
que també va destacar com a 
violinista i director d’orques-
tra. El concert tindrà lloc a la 
Sala Joaquim Maideu.

La UVic investirà 

Emili Teixidor com a 

doctor ‘honoris causa’ 

el 23 de febrer

Vic La Universitat de Vic 
investirà el proper dia 23 de 
febrer com a doctor honoris 
causa l’escriptor Emili Tei-
xidor. L’autor rodenc serà la 
primera persona que rebrà 
aquest honor acadèmic a la 
UVic, coincidint amb el 15è 
aniversari de la seva creació 
per part del Parlament de 
Catalunya. El primer rector 
de la UVic, Ricard Torrents, 
serà l’encarregat de pro-
nunciar la laudatio (elogi) 
d’Emili Teixidor, apadri-
nat pel degà de la Facultat 
d’Educació, Francesc Codina. 
El Patronat de la Fundació 
Universitària Balmes (FUB) 
va decidir atorgar el títol a 
Emili Teixidor “per la seva 
vocació pedagògica i el valor 
inqüestionable de la seva 
obra literària”. Teixidor ha 
col·laborat nombroses vega-
des amb la UVic. 

Comença el cicle 
Vespres amb Lo  
Follet, a la Casa 
Museu Verdaguer
Folgueroles Una conferèn-
cia del periodista i escriptor 
Sebastià Roig sobre la incor-
poració de la ciència-ficció 
a la literatura catalana, a 
principis del segle XX, va 
obrir aquest divendres el 
cicle Vespres amb Lo Follet, 
a la Casa Museu Verdaguer 
de Folgueroles. La ciència- 
ficció és el tema escollit per 
a les tres sessions d’aquesta 
activitat d’hivern, organit-
zada per l’entitat Amics 
de Verdaguer. La segona 
sessió, el proper divendres, 
projectarà la pel·lícula Blade 
runner, un clàssic del gènere, 
seguida d’un col·loqui amb 
Albert Chillon, professor de 
literatura i comunicació de 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona. La darrera sessió, 
el 17 de febrer, serà l’espec-
tacle poètic i musical Blues 
galàctic.

CRÍTICA DE MÚSICA

Una bona troballa

Greg Trooper (guitarra i 

harmònica). Teatre Ate-

neu de Balenyà. Diven-

dres, 3 de febrer de 2012. 

Balenyà

Vicenç Bigas

És un luxe tenir tan a prop 
figures de tan lluny. I Greg 
Trooper no es prodiga gens 
per les nostres contrades; 
però va aprofitar la seva 
invitació al festival Tanned 
Tin de Castelló per oferir 
un segon concert divendres 
als Hostalets abans d’agafar 
el vol de tornada als Estats 
Units. En una nit gèlida que 

va perjudicar la recaptació, 
l’ambient es va anar escal-
fant a mesura que avançava 
la vetllada amb la seva pode-
rosa veu, tot el que se li pot 
atribuir crooner. Ni l’estè-
tica, encara que cuidada, ni 
la música correspondrien a 
aquesta definició. Trooper 
transita amb la mateixa sol-
vència pel folk, el country 
o el rock i, qui sap si influït 
per l’escenari teatral, va anar 
evolucionant del drama a la 
comèdia per acabar hora i 
mitja de concert compartint 
amb el públic una versió per-
sonalíssima de Love me do, 
dels Beatles. 
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Greg Trooper va mostrar la seva polivalència, tot i actuar en solitari

CRÍTICA DE TEATRE

Un munt de música
‘Operetta’. Cor de Tea-

tre. L’Atlàntida de Vic, 

Sala Ramon Montanyà. 

Diumenge, 5 de febrer 

de 2012. 

Vic

Carme Rubio

Operetta és un espectacle 
que, sota una aparença des-
enfadada i alegre, amaga un 
treball estricte que controla 
en tot moment els 27 intèr-
prets que el componen. A 
partir d’anar enllaçant algu-
nes de les peces més emble-
màtiques d’òperes famoses, 
Aida, El barber de Sevilla, 
Carmen o La Traviata, es 

crea tot un muntatge de 
petits gags inspirats sobretot 
en escenes de vida quoti-
diana, però també en una 
versió nova de La Caputxeta  
o moments del món artístic, 
com haver d’elegir un ballarí 
suficientment fort com per 
aixecar la primera ballarina.

Els músics reprodueixen 
a capella tota l’orquestra i 
també incorporen bones veus 
solistes, masculines i femeni-
nes. Com a peça teatral, s’ha 
tingut molta cura de crear 
una estructura tancada i, en 
aquest sentit, està molt acon-
seguit l’inici i el tancament 
de l’espectacle, plantejat 
des d’un escenari buit que 

comença a cobrar vida amb 
l’aparició dels artistes. És 
força interessant l’esceno-
grafia, a la vegada rica de 
recursos i molt simple, amb 
capacitat de transformar l’es-
cenari totalment a partir de 
canvis mínims. El públic té 
l’oportunitat de contemplar 
una representació on l’essen-
cial és la direcció escènica 
de Jordi Purtí i la música de 
David Costa, que amb el seu 
treball converteixen l’espec-
tacle en una coreografia, ple-
na de color i de ritme. També 
cal notar els arranjaments 
musicals d’Esteve Palet i de 
Pere Mateu, director de la 
coral de Taradell.
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Bona part dels actors que participen en el muntatge


