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CULTURA 40 NOU9EL

Sílvia Pérez Cruz sedueix el públic de L’Atlàntida en un concert de més de dues hores

Rendits a la màgia d’una veu
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Sílvia Pérez Cruz, en el recital que dissabte va oferir a L’Atlàntida, com a cloenda del Foramuralla 

Festival Foramuralla. 

Sílvia Pérez Cruz. L’At-

làntida, Sala Ramon 

Montanyà. Dissabte, 8 

de setembre de 2012.

Vic

J.V.

Dues vegades, dues, es va 
aixecar tot el públic de L’At-
làntida per aplaudir Sílvia 
Pérez Cruz al final del con-
cert que hi va oferir aquest 
dissabte, en la cloenda del 
festival Foramuralla. Quina 
part del públic ja hi anava 
prèviament convençuda i qui-
na es va deixar seduir per pri-
mer cop per la veu de la can-
tant de Palafrugell, és difícil 
de saber. Tant li fa, perquè 
el resultat va ser un auditori 
absolutament rendit, davant 
del qual va haver d’obrir “un 
altre concert” –ironitzava ella 
mateixa– de mitja dotzena 
de bisos. Es completaven 
d’aquesta manera més de 
dues hores de màgia. 

La màgia de Sílvia Pérez 
Cruz és la veu, una veu que 
pot portar fins als límits de la 
intensitat o de la delicadesa, i 
que sembla que controli sen-
se cap esforç. I també és la 
paraula, els textos que escriu 
ella mateixa o que versiona 
en les seves cançons. I també 
la música de quatre grandís-
sims acompanyants i còmpli-
ces –Refree, Mario Mas, Joan 
Antoni Pich i Miquel Àngel 
Cordero–. I finalment la 
complicitat que ella sap crear 

amb l’auditori, l’aire entre 
de confidència innocent que 
respiren les seves intervenci-
ons entre tema i tema: “Ens 
ho passem bé, oi?”. Doncs sí.

Amb aquests arguments, 
el recital no baixa mai d’in-
tensitat, i és ple de moment 
de clímax. Al principi amb 
Pare meu, el poema de Maria 
Cabrera dedicat al seu pare; 
la juganera Días de paso; la 
divertida Iglesias dedicada 
a l’amic a qui los pantalones 
de pana le sentaban bien; 
l’impressionant poema 
Covava l’ou de la mort blanca 
de Maria Mercè Marçal; la 
versió suau de Cucurrucucú 

paloma, o el sentiment de les 
Corrandes de l’exili de Pere 
Quart... Aquest tema era un 
dels que formava part de 
l’espectacle Immigrasons, 
produït pel Mercat de Músi-
ca Viva de Vic i estrenat l’any 
2007 al Vigatà, un moment 
de referència en la carrera 
de la cantant que mai no 
ha oblidat. “Quantes coses 
que han passat a Vic!”. Una 
d’elles, entrar en contacte 
amb aquest geni discret i 
admirable que és Raül Fer-
nández –Refree– amb qui té 
una complicitat musical més 
que evident. 

S’acabava el concert amb 

O meu amor é Gloria i el seu 
aire de bossa nova però ja 
sabia ella que no era el final. 
Havien de venir encara, entre 
d’altres, la versió de Menuda 
de Serrat, la de Carabelas 
Nada de Fito Páez, l’havanera 
Vestida de nit i la cançó de 
protesta antifeixista Gallo 
negro, gallo rojo. Sílvia Pérez 
Cruz va agrair les dues ovaci-
ons que el públic li va dispen-
sar dempeus de la mateixa 
manera que havia cantat: 
donant a entendre que aque-
lla nit havia estat especial. 
Per a ella, possiblement. Per 
als que la vàrem escoltar, de 
ben segur. 

La Palangana 

estrena ‘El 

coronel ocell’

Vic

EL 9 NOU

Després de la bona acollida 
que va tenir la representació 
de Roberto Zucco (Koltés), 
el 2010, i La madràgora 
(Maquiavel), l’any passat, la 
jove companyia vigatana Tea-
tre La Palangana, amb seu al 
barri de la Serra-de-senferm, 
s’embranca amb El coronel 
ocell, una comèdia del dra-
maturg búlgar Hristo Boit-
xev (1950). L’estrena es farà 
aquest dijous, a l’escenari del 
parc de la Serra-de-senferm, 
en el marc de les festes del 
barri. També s’han previst 
funcions per al 23 de setem-
bre, a l’espai ETC, i per al dia 
30, a Can Pau Raba.

El coronel ocell ha estat 
fruit de l’empenta de Marta 
Garolera i Clàudia Tuneu, 
que han rebut el suport de 
Laia Armengol a la direcció. 
L’obra està protagonitzada 
per Enric Gil, Andreu Mino-
ves, Ferran i Jordi Colom 
–dues noves incorporacions 
a la companyia– Ariadna 
Barniol, Marc Costa i Xavier 
Freixa. L’obra, amb perso-
natges realment esbojarrats, 
transcorre al Monestir dels 
Quaranta Màrtirs, un annex 
del Centre Psiquiàtric situat 
al bell mig dels Balcans.

El nou muntatge, el qual 
s’espera poder-ne oferir 
bolos dins i fora de la comar-
ca, arriba amb la vista posada 
en els actes de celebració, la 
propera temporada, del desè 
aniversari de la companyia.

La nova Fundació 
L’Arpa gestionarà 
l’Escola Municipal  
de Música a Taradell
Taradell La Fundació Priva-
da Escola de Música L’Arpa 
gestionarà l’escola munici-
pal L’Arpa després que el 
ple d’aquest dijous aprovés 
el conveni entre les parts. 
Aquest implica, a banda de la 
gestió, que la Fundació l’Ar-
pa, com es passa a anomenar, 
gestioni també l’edifici del 
Sindicat i el local que l’Ajun-
tament té a La Caixa. Per 
aquest 2012, l’Ajuntament hi 
aportarà 8.000 euros, mentre 
que de cara al 2013 l’apor-
tació serà de 24.000 euros. 
L’alcalde, Lluís Verdaguer, va 
explicar que “amb la cessió 
la Fundació tindrà un estalvi 
important ja que està passant 
moments crítics per les reta-
llades de la Generalitat a les 
escoles de música”. El conve-
ni aprovat és per tres anys, 
prorrogable any a any, fins a 
un màxim de deu.

El Gran Ballet Argentino passa per L’Atlàntida

Vic Les Jornades Internacionals Folklòriques, que aquests 
dies reparteixen folklore de tot el món per tot el territori 
català, van portar diumenge a L’Atlàntida el Ballet Nacional 
Argentino, que va actuar a la Sala Ramon Montanyà (a la 

fotografia). Dedicat des de fa gairebé mig segle a la difusió 
de la música i el ball del seu país, combina en el seu reper-
tori la sensualitat del tango amb les danses rurals, la cara 
menys coneguda del folklore del país, divers per la seva prò-
pia extensió. 
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