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La Guarderia Teatre 
porta a Vic ‘L’avar’ 
de Molière, dissabte

Vic Després d’estrenar-la 
el passat mes de desembre, 
La Guarderia Teatre porta 
aquest dissabte a Vic la seva 
versió del clàssic L’avar de 
Molière. El muntatge es 
podrà veure aquest dissabte 
a les 9 del vespre a l’espai 
ETC, en el marc de la pro-
gramació de teatre amateur 
que s’hi porta a terme. Sota 
la direcció de Xavi Canet, 
han fet una versió del text 
escurçada i centrada en els 
aspectes més còmics, en to de 
commedia dell’arte. 

‘La gran a... ventura’ 
de Marcel Gros, al 
Teatre Cirvianum

Torelló El pallasso Marcel 
Gros torna a Osona aquest 
diumenge. Si el passat 
mes de gener presentava 
a Calldetenes l’espectacle 
Minuts, aquest diumenge 
aterra al Teatre Cirvianum 
de Torelló amb La gran a... 
ventura, un muntatge multi-
mèdia basat en la seva pròpia 
biografia, que va crear per 
celebrar els seus 30 anys de 
professió. La representa-
ció serà a les 6 de la tarda, 
i es porta a terme en col-
laboració amb el grup Xarxa. 

‘Cárnicas Gráficas’, 
disseny i relats sobre 
la carn, a El Gravat

Vic El bar El Gravat de Vic 
acull aquest divendres a les 
8 del vespre la presentació 
de Cárnicas Gráficas, una 
proposta que barreja disseny 
i literatura i que pren la carn 
com a base temàtica. Alexis 
Barroso i Albert Cano són 
els autors d’aquesta pro-
posta, que per una banda 
consta d’una col·lecció de 
papers de carnisseria orde-
nats per estils gràfics i, per 
l’altra, d’un llibre de relats 
il·lustrats originals també 
inspirats en el món carni.

Contrabaix i piano, 
aquest dissabte a 
l’Auditori de Moià

Moià El contrabaixista 
espanyol Rodrigo Moro i 
el pianista grec Stefanos 
Spanopoulos actuen aquest 
dissabte a l’Auditori de Sant 
Josep de Moià, en el marc 
dels concerts organitzats per 
Joventuts Musicals. Els dos 
músics, que han rebut nom-
brosos premis en concursos 
internacionals per a joves 
intèrprets, oferiran peces de 
Robert Schumann, Manuel 
de Falla i Frank Proto. L’ac-
tuació començarà a les 9 del 
vespre. 

L’Atlàntida continua aquest diumenge el cicle de Grans Concerts

Vivaldi a Vic, amb Gerard Claret      
i l’Orquestra Nacional d’Andorra

Els germans Claret, una llarga relació amb Vic
Vic Gerard Claret i el seu germà Lluís, reconegut violoncel-
lista, tenen una llarga vinculació amb Vic, que es remunta 
a l’any 1981 quan va començar el Curs Internacional de 
Música de la ciutat. Els dos germans en van ser professors 
durant anys, juntament amb el pianista Albert Attenelle. En 
aquell moment, integraven el Trio Barcelona, una formació 
que destacava extraordinàriament pel seu nivell. Aquesta 
vinculació s’ha traduït en nombroses actuacions a Vic. A la 
fotografia, Gerard Claret (a l’esquerra) en un concert amb 
l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra, l’any 2008.

Vic

J.V.

Un programa agraït, amb 
Bach i Vivaldi, servirà diu-
menge com a carta de pre-
sentació a Vic de l’Orquestra 
Nacional Clàssica d’Andorra 
(ONCA). La formació, que 
fins ara no havia actuat mai 
a la ciutat, hi arriba de la mà 
d’un músic que hi ha tingut 
una llarga vinculació, el 
violinista Gerard Claret. Ell 
serà el concertino i director 
de l’orquestra en aquesta 
actuació, que forma part del 
cicle de Grans Concerts de 
L’Atlàntida. 

L’Orquestra Nacional Clàs-
sica d’Andorra, creada ara fa 
20anys pel govern del Princi-
pat i dirigida des del primer 
moment per Gerard Claret, 
oferirà un programa de peces 
conegudes, un repertori 
agraït per al gran públic tot 
i que això no vulgui dir que 
és exempt de dificultat. En 
la primera part, interpreta-
rà els Concerts per a violí i 
orquestra número 1 i 2 de 
Johann Sebastian Bach, i en 

la segona, Les quatre estaci-
ons d’Antonio Vivaldi. Dues 
peces barroques per a les 

quals l’orquestra es presenta 
en la seva formació de cam-
bra, és a dir, una quinzena 

d’instruments de corda més 
un clavicèmbal. Des de l’any 
2006, l’ONCA disposa també 
d’un conjunt clàssic, amb 
Marzio Conti com a director 
principal, per als concerts en 
què es requereix un format 
simfònic.

Ser l’orquestra nacional 
d’un petit país com Andorra 
no ha impedit que la forma-
ció hagi destacat a escala 
internacional, amb presència 
habitual en festivals inter-
nacionals i actuacions sota 

la batuta de grans directors 
(entre ells, Yehudi Menu-
hin). Ha obtingut premis 
per enregistraments com el 
CD Casals / Montsalvatge / 
Toldrà, amb peces dels tres 
compositors catalans. El seu 
repertori és molt ampli, i 
inclou compositors contem-
poranis dels quals també han 
estrenat peces. 

Cicle Grans Concerts. 
Orquestra Nacional Clàssica 
d’Andorra i Gerard Claret. 
L’Atlàntida, Sala Ramon 
Montanyà. Diumenge, 17 de 
febrer de 2013. 6 tarda. 

Interpretaran    
‘Les quatre 
estacions’ i dos 
concerts de Bach

Al Casino de Vic, amb ‘Dues pedres’

De Cris Juanico...
A Can Puget, amb ‘Canciones de cerca’

... a Pablo Carbonell

Vic

J.V.

Mentre es prepara per al 
retrobament de Ja T’Ho Diré, 
Cris Juanico continua amb 
la gira del seu darrer espec-
tacle, Dues pedres. Aquest 
divendres, el músic i cantant 
menorquí el porta al Casino 
de Vic.

Dues pedres neix arran 
d’una proposta que Cris 
Juanico va rebre fa dos anys 
per actuar a l’Emergent, un 
festival de les comarques 
gironines. Estava presentant 
el seu anterior disc, Pedres 
que rallen (RGB Suports, 
2010). Per a aquella actua-
ció, de només mitja hora, va 
preparar versions d’alguns 
temes en un format original: 
ell mateix a la guitarra, Joan 
Solà-Morales (ex-Umpa-Pah) 
al contrabaix i el suport de 
ritmes pregravats. “No tenia 
vocació de disc, aquesta pro-
posta, però vam començar a 
fer concerts, la gent el dema-
nava i es va editar”, explica 
Cris Juanico. D’aquesta for-
ma, Dues pedres ha anat fent 
camí fins ara, incorporant-hi 
nous temes de la discografia 
anterior del menorquí i tam-
bé de l’època de Ja T’Ho Diré 

Cris Juanico

fins a completar una trente-
na d’autoversions. Al concert 
de divendres, n’oferirà una 
vintena. 

Cris Juanico i la resta de 
components de Ja T’Ho Diré 
tornaran a actuar junts el 
proper dia 31 de maig a Salt 
i el dia 19 de juliol a Ciuta-
della. Però serà només un 
retorn puntual, sota el lema 
Mos tornem a trobar, deu 
anys després de la dissolució 
del grup.

Dues pedres. Cris Juanico i 
Joan Solà Morales. Casino 
de Vic. Divendres, 15 de 
febrer de 2013. 11 nit. 

Manlleu

J.V.

Va ser líder de Los Toreros 
Muertos, un dels grups més 
singulars de finals dels anys 
80 i principis dels 90, després 
es va fer encara més popu-
lar com a reporter de Caiga 
quien caiga, ha fet teatre i 
sèries de televisió, ha dirigit 
cinema i, a part de tot això, 
ha continuat en solitari la 
seva carrera musical. Pablo 
Carbonell (Huelva, 1962) 
mostrarà aquesta última 
faceta diumenge a Manlleu, 
en un concert de petit format 
organitzat per l’Associació 
Pro Ateneu, a la sala d’expo-
sicions de Can Puget. 

Pablo Carbonell hi presen-
tarà, en solitari i acompa-
nyant-se amb guitarra, el seu 
últim disc Canciones de cerca 
(18 Chulos, 2012), un treball 
que ja va concebre per ser 
interpretat en auditoris prò-
xims. Es tracta de 14 temes 
on hi ha humor i enginy, 
vehicles per abordar temes 
tan seriosos com la solitud, 
la pau o l’amor. Tot i que el 
defensa en solitari, la grava-
ció del disc va comptar amb 
col·laboracions de luxe, com 
el grup Los Delincuentes, el 

Pablo Carbonell

guitarrista Raimudo Amador 
o Lichis (ex-La Cabra Mecá-
nica). Per presentar aquest 
treball, Pablo Carbonell ha 
recuperat un personatge 
que temps enrere ja havia 
creat i portat als escenaris, 
el cantautor plasta. A part 
de les cançons de l’últim tre-
ball, també en recupera dels 
seus dos anteriors discos en 
solitari, Aceitunas y estrellas 
(2000) i Rock and roll ali-
maña (2004). 

Canciones de cerca. Pablo 
Carbonell. Can Puget, 
Manlleu. Diumenge, 17 de 
febrer de 2013, 7 tarda. 


