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El concert al passeig del Ter, dissabte a la nit, va reunir un miler d’espectadors

A Manlleu, retorn dels Amics

Manlleu

M.R.

El ruixat que va caure hores 
abans no va ser impediment 
perquè Els Amics de les Arts 
presentessin dissabte el seu 
nou disc, Espècies per catalo-
gar (Discmedi, 2012), a Man-
lleu. L’actuació que van fer a 
l’aparcament del passeig del 
Ter, la primera a Osona pre-
sentant aquest disc, va reunir 
un miler d’espectadors. El 
concert estava organitzat pel 
restaurant El Manlleuet amb 
la col·laboració de l’Ajunta-
ment. El grup barceloní va 
fer un concert on van com-
binar cançons d’aquest dar-
rer disc –van arrancar amb 
Carnaval i van tancar-lo amb 
Monsieur Cousteau–, mesclat 
amb els singles del seu cele-
brat Bed and breakfast (Disc-
medi, 2009). El 4-3-3 o el 
Jean-Luc van ser alguns dels 
èxits que van deixar-se sentir 
d’aquell quart disc que va 
fer pujar els Amics al primer 
graó de popularitat. Entre les 
picades d’ull al passat també 
va sonar el reciclat Tren sibe-
rià del disc Roulotte Polar 
(Pistatxo Records, 2007).
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Els Amics de les Arts, en el concert organitzat dissabte pel restaurant El Manlleuet amb el suport de l’Ajuntament

La companyia 
IT Dansa, a Vic 
aquest dijous

Vic

EL 9 NOU

La companyia IT Dansa, 
sota la direcció de Catherine 
Allard, tancarà aquesta set-
mana el cicle Dijous a l’Insti-
tut del Teatre. IT Dansa, Jove 
Companyia de l’Institut del 
Teatre, presentarà els seus 
tallers lliures de dansa con-
temporània, amb la participa-
ció de 17 ballarins. 

La companyia IT Dansa es 
va crear l’any 1996, perquè 
servís com a plataforma de 
difusió dels treballs dels 
alumnes de l’Institut del 
Teatre, tant ballarins com 
coreògrafs. Els seus tallers 
lliures, que cada any es van 
renovant, presenten propos-
tes de solos o bé creacions en 
equip. La directora, Catheri-
ne Allard, es va formar a la 
Nederlands Dans Theater i 
a la Compañía Nacional de 
Danza. L’any 2001, va ser 
guardonada per la Genera-
litat amb el Premi Nacional 
de Cultura en l’apartat de 
dansa, per la seva tasca peda-
gògica. La representació 
d’aquest dijous a Vic comen-
çarà a 2/4 de 10 del vespre. 

El quartet es reforça en 
aquesta gira amb un tercet 
de vents, un baixista i un 
bateria, que els permet trans-
portar en el directe al so del 
disc en un espectacle acurat 
i, en alguns punts, també 
previsible.

Els comentaris i històries 
entre cançó i cançó reforcen 
el concepte més desenfadat 
del grup. Entre els comen-
taris, i com era de rigor, hi 
havia la voluntat d’oblidar la 
derrota del Barça uns minuts 
abans en el clàssic de la Lliga. 

Aquest era el primer concert 
d’Els Amics a Manlleu. En 
l’anterior i llarga gira on es 
van donar a conèixer al gran 
públic i van fidelitzar un bon 
nombre de seguidors el grup 
va presentar-lo en cinc ocasi-
ons a Osona.

CRÍTICA DE MÚSICA 

Modest Moreno homenatja l’orgue ibèric
Modest Moreno. Esglé-
sia dels Dolors de Vic. 
Divendres, 20 d’abril de 
2012.

Vic

Montserrat Rius

Amb motiu dels 300 anys 
de la mort de Joan Baptista 
Cabanilles, un dels més grans 
organistes i compositors del 
país, el músic i organista 

ripollès Modest Moreno va 
retre-li homenatge, divendres 
passat al vespre, amb un con-
cert a l’església de la Mare de 
Déu dels Dolors de Vic. 

El repertori que va triar 
el músic per a l’homenatge 
repassava la música de la 
península Ibèrica dels segles 
XVII i XVIII, autors que són 
tòtems dins del panorama 
organístic, amb unes peces 
escollides molt atractives, 
delicioses algunes com el 

moderato de la Sonata en Sol 
M. de Carles Baguer, o un 
tiento de Francisco Correa 
de Arauxo. De Cabanilles va 
interpretar dos pasacalles, 
molt bonics i amb molt de 
ritme, i tres tiento, una delí-
cia les tres peces. Varietat en 
els temes i els compositors, 
a més dels ja esmentats vam 
poder escoltar obres del P. 
Antoni Soler i Sebastián 
Aguilera de Heredia. Modest 
Moreno va fer que el magní-

fic orgue de la capella dels 
Dolors sonés amb claredat, 
amb un so net i rodó. L’ar-
tista va desplegar un ampli 
ventall de sonoritats, de 
contrastos sonors i amb un 
gran sentit del ritme. Sap 
extreure, i molt bé, tota la 
lluminositat de les obres 
des de la primera nota fins a 
l’última, i és capaç de fer, de 
cada interpretació, una peça 
única i excepcional. Felici-
tats, mestre.

Txarango comença   
una gira triomfal 
Barcelona El grup ripo-
llès Txarango va començar 
dimecres a la sala Apolo de 
Barcelona, amb ple total i les 
entrades venudes des de fa 
setmanes, la gira de presen-
tació del seu disc Benvinguts 
al llarg viatge. L’èxit d’aques-
ta primera actuació (a la 
fotografia) anticipa una pri-
mavera i estiu amb l’agenda 
plena, que portarà Txarango 
també al Ripollès. La prime-
ra actuació serà a Ripoll, el 
dia 10 de maig, coincidint 
amb la festa major de Sant 
Eudald. 

Convoquen el 
Premi Plana de 
Vic de ciències

Vic

EL 9 NOU 

El Patronat d’Estudis Oso-
nencs ha fet pública la con-
vocatòria del Premi Plana 
de Vic de 2012, que enguany 
estarà dedicat a les ciènci-
es. El premi distingeix els 
treballs de recerca que es 
porten a terme a Osona i 
que tenen la comarca com a 
objecte. 

La dotació del premi és de 
3.000 euros i els treballs que 
vulguin optar-hi s’han de 
presentar abans del dia 14 
de setembre, a la biblioteca 
episcopal. L’extensió màxi-
ma del treball ha de ser de 
2.000 pàgines, i es valoraran 
aquells que, per les seves 
característiques, puguin ser 
publicats en forma de llibre 
en alguna de les col·leccions 
que edita el Patronat. El 
veredicte es fa públic al mes 
de novembre, en la festa 
anual del Patronat. En la 
convocatòria de l’any 2011, 
el treball premiat va ser 
“La revolta dels aprenents. 
Industrialització i relacions 
sociolaborals a Osona, 1750-
1900”, del professor Francesc 
Roma. 


