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El cicle Grans Concerts porta aquest divendres a L’Atlàntida la formació on toca la violinista

Judit Bardolet: “El Quartet Gerhard 
hem fet un gran progrés en tres anys”
Vic

Jordi Vilarrodà

Fa poc més de dos anys, una 
actuació a Vic del Quartet 
Gerhard es va incloure en 
els Dijous de Vuit a Nou, 
un cicle pensat sobretot per 
a joves intèrprets. Els seus 
integrants, entre els quals 
hi ha la violinista vigatana 
Judit Bardolet, són encara 
molt joves però com a músics 
s’han consolidat en l’escena 
catalana i internacional. Ara 
mateix, estan considerats 
com una de les formacions 
de cambra amb més futur de 
Catalunya, i una prova d’això 
és que la seva actuació a L’At-
làntida, aquest divendres, 
ja s’inclou dins del cicle de 
Grans Concerts. 

La progressió del Quartet 
Gerhard ha estat espectacu-
lar en els seus només tres 
anys d’existència. L’any 2010, 
Judit Bardolet i Lluís Castan 
(violins), Miquel Jordà 
(viola) i Jesús Miralles (vio-
loncel) varen constituir la 
formació, amb el model del 
Quartet Casals i la referència 
del compositor Robert Ger-
hard, un dels autors catalans 
més destacats del segle XX i 
alumne d’Arnold Schönberg. 
Els seus quatre integrants 
provenien de l’Escola Supe-
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D’esquerra a dreta, Lluís Castan, Judit Bardolet, Jesús Miralles i Miquel Jordà, integrants del Quartet Gerhard

Actua dissabte, versionant temes de diversos autors

Ana Belén i els ‘seus’ homes
Els dos actors protagonitzen l’obra ‘Dubte’, diumenge

El ‘duel’ de Madaula i Sardà

rior de Música de Catalunya 
(Esmuc). “En tres anys hem 
treballat moltíssim, hem 
estat a molts concursos i 
concerts, és una sort que se’n 
vegin ara els resultats”, diu 
Judit Bardolet. 

Conscients que el procés 
de formació d’un músic no 
s’acaba mai, ara la continuen 
amb un curs a la Hochschule 
for Musik de Basilea (Suïs-

sa), ciutat on hauran actuat 
justament el dia abans que 
a Vic. Ara estan seguint un 
màster en música de cambra 
sota la direcció de Rainer 
Schmidt, segon violí del 
Quartet Hagen, considerat 
entre els millors del món. 
“Tenir de mentor una figura 
del seu nivell és una moti-
vació molt gran”, diu Judit 
Bardolet. La carrera de la vio-

linista vigatana i la dels seus 
companys de formació s’ha 
abocat al Quartet Gerhard. 
“A nivell individual, tots ens 
seguim formant, però pen-
sant sobretot en el grup”. 

L’agenda de concerts 
comença a estar plena, i en 
això hi ha influït el premi El 
Primer Palau que van gua-
nyar l’any passat i el reconei-
xement de Catalunya Música 

com a Nou Talent de 2013, 
amb un premi concedit amb 
motiu dels 25 anys de l’emis-
sora. En el concert d’aquest 
divendres a Vic interpretaran 
tres peces: quatre fugues de 
L’Art de la Fuga de Bach, el 
Quartet opus 41 en La Major 
de Schumann i el Quartet 
en Fa Major de Ravel, una 
mostra de l’amplitud del seu 
repertori, que abraça fins als 
autors contemporanis. “No 
estem tancats, ens agrada 
tocar-ho tot, més endavant 
en tot cas ja ens especialit-
zarem perquè tres anys de 

vida encara és poc”, diu Judit 
Bardolet. Concerts com el de 
Vic representen “una oportu-
nitat”.

Enguany, el Quartet Ger-
hard fa també una residència 
a Banyoles, en un projecte 
que inclou quatre concerts 
i diferents activitats forma-
tives. Un d’aquests concerts 
comptarà amb la participació 
de l’actor manlleuenc Lluís 
Soler, en una producció que 
combinarà textos literaris i 
música sobre les grans con-
vulsions del món contempo-
rani

Vic

J.V.

Ana Belén actuarà per primera vega-
da a Vic aquest dissabte. I ho farà 
amb les cançons de A los hombres que 
amé (2012), un disc que va represen-
tar el seu retorn als 
escenaris després de 
quatre anys de silenci.

Per a aquest treball, 
Ana Belén va escollir 
14 cançons de com-
positors i cantants 
que ha conegut i que, 
d’una o altra manera, 
han influït en la seva 
carrera. Des de la 
Cançó de matinada de 
Joan Manuel Serrat 
fins a Las cuatro y diez 
de Luis Eduardo Aute, 
passant per El breve espacio en que no 
estás de Pablo Milanés o Razones de 
Juan Luis Guerra. També hi ha temes 
de Pedro Guerra, Fito Páez, Joaquín 
Sabina o Kiko Veneno, entre altres, 
i del seu marit, Víctor Manuel, de 
qui interpreta una versió de Canción 

pequeña. La cantant passa els temes 
pel seu particular sedàs, en una 
interpretació que s’aproxima al jazz i 
el blues, en molts casos. Un dels seus 
fill, David San José, va treballar com 
a productor del disc. 

Ana Belén, nom artístic de María 
Pilar Cuesta, acaba 
de complir els 60 
anys i gairebé 50 de 
carrera als escenaris, 
on va començar com 
a nena prodigi del 
cinema i la cançó. El 
seu bagatge discogrà-
fic inclou 35 àlbums i 
cançons populars que 
han marcat una època 
com Agapi mu, Lía, 
La puerta de Alcalá 
o Derroche, entre 
altres. La gira de A los 

hombres que amé va passar també per 
Barcelona, amb un concert al Liceu. 

Ana Belén 

Vic

J.V.

Duel interpretatiu d’alt voltatge el 
que es veurà aquest diumenge a L’At-
làntida entre dos dels grans de l’esce-
na catalana. Ramon Madaula i Rosa 
Maria Sardà encap-
çalen el repartiment 
de Dubte, de John 
Patrick Shanley, una 
de les estrenes més 
destacades en la dar-
rera edició del Festi-
val Grec de Barcelona 
que arriba ara a Vic, 
sota la direcció de 
Sílvia Munt. El text 
va guanyar el premi 
Pulitzer de teatre 
l’any 2005 i el Tony a 
la millor obra, abans 
de passar a versió cinematogràfica. 

L’acusació de pederàstia cap a un 
capellà progressista, personatge 
encarnat per Ramon Madaula, és 
el punt de partida del que arrenca 
l’obra. L’acció se situa en una escola 
catòlica del barri del Bronx, a Nova 

York, als anys 60, molt semblant a la 
que havia estat l’escola del mateix 
autor. La directora d’aquesta escola 
és una autoritària Rosa Maria Sardà. 
El repartiment es completa amb Mar 
Ulldemolins, en el paper d’una jove 
monja, de caràcter innocent i idea-

lista, que vol ajudar 
a esclarir la veritat, 
i Nora Navas, que 
encara la mare d’un 
alumne. Malgrat 
l’anècdota que la 
posa en marxa, Dubte 
“no és una obra sobre 
la pederàstia clerical, 
ni sobre la descuida-
da moralitat de certs 
sectors de l’Església 
catòlica”, diu Sílvia 
Munt, sinó que el 
tema central és la 

veritat i les múltiples cares que pot 
tenir “un bombardeig de preguntes 
sense respostes”. 

Una escena de ‘Dubte’

Cicle Grans Concerts 
2012-2013. Quartet 
Gerhard. L’Atlàntida, 
Auditori Joaquim Maideu. 
Divendres, 8 de març de 
2013, 2/4 de 9 vespre. 

Interpretaran un 
programa amb 
peces de Ravel, 
Bach i Schumann

Ana Belén. A los hombres que amé. 
Dissabte, 9 de març. L’Atlàntida, 
Sala Ramon Montanyà, 2/4 de 9 
vespre. 

Dubte, de Patrick Sharley. 
Diumenge, 10 de març. L’Atlàntida, 
Sala Ramon Montanyà, 6 tarda. 


