
Ets Enginyer Tècnic Industrial, 
esp. en Electrònica Industrial?

Gradua’t en Enginyeria d’Electrònica 
Industrial i Automàtica (semipresencial)

CURS DE RETITULACIÓ EN 
ENGINYERIA ELECTRÒNICA 
INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA

UNIVERSITAT DE VIC  | 93 881 55 19  | semipresencial@uvic.cat

Preinscriu-te del 8 a l'11 de febrer

Divendres, 8 de febrer de 2013

CULTURA NOU9EL 31

Ángel Corella obre el segon semestre de L’Atlàntida amb una 
coreografia basada en música de l’Electric Light Orchestra

Dansa a ritme dels 70

Vic

J.V.

L’Atlàntida comença amb 
dansa la programació del 
segon semestre. Després de 
dues setmanes de pausa, el 
Centre d’Arts Escèniques 
d’Osona torna a l’activitat 
aquest diumenge amb l’actu-
ació del Barcelona Ballet, la 
companyia recentment crea-
da pel ballarí Ángel Corella, 
que per primera vegada tre-
pitja un escenari de Vic. 

L’espectacle consta de tres 
coreografies. La primera, 
Suite de Bayadera, remet al 
ballet més clàssic: una peça 
creada en la Rússia tsarista 
pel mític coreògraf Marius 
Petipa, amb música de Leon 
Minkus, que Ángel Corella 
revisa sota els paràmetres 
de la tècnica i la precisió. La 
segona, Facing the light, és 
un creació d’un dels mem-
bres de la companyia, Kirill 
Radev. Sobre la base d’una 
peça mai utilitzada per a la 
dansa, el Concert en F major 
per a violí RV295 de Vivaldi, 
crea una metàfora de la vida, 
un cercle que s’obre i es tan-
ca amb una ballarina solità-
ria a l’escenari. 

La tercera peça és la 
d’estrena, i la més singu-
lar sens dubte. Es tracta 
de Suspended in time, on 
Ángel Corella s’inspira en 
la música ballable dels anys 
70 i principis dels 80: les 
cançons de l’Electric Light 
Orchestra (ELO) acompa-

nyades d’una escenografia i 
una il·luminació retro són el 
motor d’una coreografia on 
“hi ha molta energia i frescor 
i, sobretot, il·lusió”, va dir 
el mateix Ángel Corella al 
presentar-la, el juny de l’any 
passat al Teatre Coliseum de 
Barcelona. Ell mateix figura 

L’aventura catalana d’un ballarí internacional
Vic En el cim d’una trajectòria brillant com a ballarí, que 
el va portar a l’American Ballet Theatre com a solista, 
Ángel Corella (a la fotografia) va decidir tornar a Europa i 
crear la seva pròpia companyia. Ho va fer primer a Segòvia 
(la Corella Ballet) i a finals del 2011, davant de la retirada 
de suport per part de la Junta de Castilla y León, va anun-
ciar que la portava a Barcelona. L’any passat, es va instal-
lar a Barcelona, va canviar el nom per Barcelona Ballet i va 
anunciar que crearia una escola de dansa a Figueres, l’any 
2014. Tots aquests projectes, però, ara també perillen per 
la manca de suport econòmic institucional. 

El guitarrista 
canadenc Eric 
Chenaux actua 
a la Jazz Cava
Vic El guitarrista canadenc 
Eric Chenaux actuarà aquest 
diumenge a la tarda a la Jazz 
Cava de Vic. Aquest està 
considerat un artista de culte 
gràcies a la seva eclèctica 
trajectòria, que ha passat per 
estils com el punk, el country 
i la improvisació per arribar 
a la mescla de folk experi-
mental i jazz que predomina 
en el seu últim treball. A més 
de tocar, Eric Chenaux can-
ta amb una veu sedosa que 
recorda les d’Arthur Russel 
i Thom Yorke, aquest últim 
cantant de Radiohead. Just 
abans seu actuarà el sara-
gossà Death Valley’ Devils, 
el folk abatut del qual recor-
da mites com Bob Dylan, 
Tom Waits i Neil Young. El 
concert comença a les 8 del 
vespre. Completen el cap 
de setmana els Boys Damm, 
divendres, i una festa de dis-
fresses cinèfiles amb Stanley 
& Kubrick DJs el dissabte..

La cantant Núria 
Graham ‘fitxa’  
per Lizarqueen

Vic La jove promesa vigata-
na Núria Graham va fitxar 
la setmana passada per 
l’agència de management 
Lizardqueen Music. Aquesta 
empresa, dirigida per la tam-
bé osonenca Maria Blay, tre-
balla amb artistes de renom 
com La Iaia, Sidonie i Astrio. 
Els plans immediats són que 
Núria Graham gravi una 
maqueta i es doni a conèixer 
fora de la comarca.

Txarango i Nyandú, 
els grups amb més 
nominacions als 
premis Enderrock
Vic Txarango, amb 11 nomi-
nacions, i Nyandú, amb 9, 
són els dos grups catalans 
que tenen més candidatures 
als premis Enderrock de 
votació popular. Després 
d’una primera volta de vota-
cions, els dos grups han que-
dat destacats, al costat d’Els 
Amics de les Arts, que té 10 
nominacions. Les votacions 
estan obertes fins al dia 15 
de febrer al web <enderrock.
cat/premis>. Els premis 
Enderrock de la crítica ja van 
distingir Txarango com el 
millor grup revelació de l’any 
2012 i Quimi Portet com a 
millor cantautor pel disc Oh 
my love (vegeu EL 9 NOU, 
11 de gener). La gala dels 
premis Enderrock, que con-
cedeix la revista del mateix 
nom i que arriben enguany a 
la 15a edició, es trasllada al 
Teatre Principal de Girona, 
on tindrà lloc el proper dia 3 
de març. 

Trobada a Llançà 
en record de Carles 
Sabater, diumenge

Llançà El club de fans Clam 
Sau organitza aquest diu-
menge la seva trobada anual 
en memòria del cantant del 
grup, Carles Sabater, de qui 
es compleix el 14è aniversari 
de la seva mort. Com és habi-
tual, la trobada tindrà lloc a 
Llançà (Alt Empordà), amb 
una ofrena floral al cementi-
ri on està enterrat, un dinar 
i un concert de tribut a Sau a 
càrrec del grup Nort. 

Pep Sala tanca els 25 anys de Sau a Barcelona
Vic/Barcelona Un concert a Barcelona va tancar dissabte 
la gira del 25è aniversari de Sau que ha dut a terme Pep 
Sala. La darrera actuació va tenir lloc al Sant Jordi Club, 
en un concert de més de dues hores que el músic osonenc 
va compartir des de l’escenari amb moltes altres cares 
conegudes: des de Gerard Quintana fins al britànic Steve 
Hogarth, vocalista de Marillion (a la fotografia), passant 
pel periodista Manel Fuentes i altres habituals com el 
violinista Simone Lambreghts. El repertori va incloure les 
cançons mítiques de Sau i va acabar amb The weight, un 
tema clàssic de The Band interpretat per tots els convidats. 
La recaptació d’aquest concert es destinava íntegrament 
a la Fundació Pare Manel i a la Fundació Ramon Martí 
Bonet, que treballa contra la ceguesa. 
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entre els intèrprets de les 
tres peces, al costat de la res-
ta d’integrants del Barcelona 
Ballet. 

Barcelona Ballet. 
Diumenge, 10 de febrer 
de 2013. L’Atlàntida (Sala 
Ramon Montanyà). 6 tarda. 


