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Està considerat com el nou gran talent de l’escola russa

El pianista Alexei Volodin, al 
cicle de Grans Concerts de Vic
Vic

J.V.

No és fàcil destacar dins de 
la prolífica escola pianística 
russa. Alexei Volodin (Sant 
Petersburg, 1977) no sola-
ment ha aconseguit aquesta 
fita sinó que s’ha col·locat 
dins de l’elit mundial de 
pianistes. Aquest diumenge, 
L’Atlàntida de Vic tindrà 
ocasió de comprovar el seu 
talent, en un recital inclòs 
en el cicle Grans Concerts. 
El programa que interpre-
tarà inclou l’Impromptus 
D899 de Franz Schubert, la 
Sonata opus 13 ‘Patetica’ de 
Beethoven, la Suite del ballet 
Trencanous de Piotr Illitx 
Txaikovski i Tres moviments 

de Petrouchka d’Igor Stra-
vinsky.  

Format a Rússia, on va 
començar a tocar el piano 
quan tenia 9 anys, Alexei 
Volodin es va projectar al 
món l’any 2003, quan va gua-
nyar el concurs Géza Anda a 
Zurich (Suïssa), un certamen 
amb prestigi europeu. Amb 
només 26 anys, va entrar de 
ple en el circuit internaci-
onal que l’ha portat des de 
llavors a les millors sales del 
circuit internacional. El Con-
certgebouw d’Amsterdam, 
la Kontzerthaus de Viena, 
el Metropolitan Museum 
de Nova York, l’Alte Oper 
de Frankfurt o el Wigmore 
Hall de Londres l’han aco-
llit en cicles de piano com 

a concertista individual. Fa 
dos anys, va actuar al Palau 
de la Música Catalana dins 
del cicle Ibercamera, en un 
concert que es recorda pel 
seu final poc habitual, amb 
el públic dempeus aplaudint 
l’intèrpret. 

En concerts amb orquestra, 
Alexei Volodin ha treballat 
amb la Simfònica de Lon-
dres, l’Orquestra de la Ràdio 
de Baviera o la Filharmonica 
della Scala, i sota la batuta 
de directors com Lorin Maa-
zel, Zoltán Kocsis o Valery 
Gergiev. El seu enregistra-
ment en disc de dues sonates 
de Beethoven li va obrir les 
portes d’un ambiciós projec-
te: gravar l’obra de Chopin 
amb el segell Challenge 
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Alexei Volodin, protagonista de la tercera actuació dels Grans Concerts

Una coral basca a 
Manlleu, dissabte
Manlleu La coral Orereta 
Abesbatza d’Errenderia 
(Guipúscoa) oferirà aquest 
dissabte a les 8 del vespre un 
concert al Museu Industrial 
del Ter de Manlleu. Aquesta 
formació fa un intercanvi 
amb la coral de nivell mitjà 
de l’Escola de Música de 
Manlleu. 

La pianista M. Teresa 
Monclús, a Sant Joan
Sant Joan de les Abades-

ses La pianista i compositora 
Maria Teresa Monclús oferi-
rà aquest dissabte a les 6 de 
la tarda un concert al Palau 
de l’Abadia de Sant Joan. El 
repertori del concert inclou-
rà peces de Mozart, Pade-
rewsky, Chopin i Albéniz, 
entre altres.

Sobretaula a Torelló 
amb els Olivemoon
Torelló Després d’omplir la 
Jazz Cava, el grup barceloní 
Olivemoon torna a Osona en 
horari de sobretaula. L’actu-
ació serà al bar Atmosfera de 
Torelló, dissabte a les 6 de 
la tarda, presentant el disc 
The Thickest Forest (2011), 
vuit cançons de folk matisat i 
detallista cantat en català.

La Cia Jogijo, amb Jordi Arqués i Gerard Guix, estrena a Girona

Tres llengües en una arca

Vic

J.V.

La companyia Jogijo, de la 
qual formen part dos oso-
nencs (el dramaturg Gerard 
Guix i l’actor Jordi Arqués) 
juntament amb el portuguès 
Rui Pedro Cardoso i l’italià 
Stefano Panzeri, presenta 
aquest divendres i dissabte a 
Girona Arca, la seva segona 
creació. La fórmula de teatre 
a tres llengües que van uti-
litzar a U, Due, Três –la seva 
primera creació– continua i 
s’aprofundeix. Català, italià 
i portuguès es barregen amb 
naturalitat en un text de cre-
ació col·lectiva al qual Gerard 
Guix ha donat forma. Des-
prés d’haver-se presentat el 
mes de gener passat al Teatro 
Sociale de Como (Llombar-
dia), el muntatge arriba a la 
sala La Planeta, en l’estrena 
catalana.

Si a U, Due, Três –que a 
hores d’ara ja suma més 
de 30 representacions– la 
companyia reflexionava 
sobre allò que comparteixen 
les tres cultures dels seus 
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Gerard Guix, Rui Pedro Cardoso, Jordi Arqués i Stefano Panzeri

actors, a Arca volen parlar 
“de problemes que inquieten 
la gent d’avui”. L’obra trans-
corre a l’illa de Lampedusa, 
a Itàlia, on ha de tenir lloc 
una cimera europea després 
d’una arribada en massa 
d’immigrants. Els tres actors 
representen els traductors 
dels caps d’estat d’Espanya, 
Portugal i Itàlia que hi han 
d’assistir. Els dirigents, però, 

hauran de ser evacuats quan 
la situació es descontrola, 
“en una vaixell que, més que 
l’arca de Noè d’on surt el 
títol, sembla el Costa Con-
cordia”, explica Gerard Guix. 
Al darrere, una reflexió feta 
des de tres països que en el 
seu moment van ser potèn-
cies conqueridores i que ara 
veuen com els immigrants hi 
busquen una terra promesa. 

Classics, un treball que va 
sortir a la llum l’any 2010, 
elogiat de forma unànime 
per la crítica. 

Alexei Volodin, piano. 
L’Atlàntida, Sala Joaquim 
Maideu. Diumenge, 18 de 
març de 2012, 6 tarda. 


