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Maria João Pires, Jordi Savall, Quimi Portet i ‘Forever young’ formen part de l’oferta

Vic

Jordi Vilarrodà

El protagonisme de la músi-
ca marca la programació de 
L’Atlàntida de Vic per a la 
primera meitat de la tempo-
rada 2012-2013, que dimarts 
es va presentar. La continu-
ïtat d’una de les grans apos-
tes de L’Atlàntida –cicle de 
Grans Concerts, que s’amplia 
fins a set actuacions– con-
trasta amb la reducció del 
nombre total d’espectacles 
obligada per les retallades en 
el pressupost. Seran 29 pro-
postes, 14 menys que l’any 
passat en el mateix període, 
però amb un total de 39 ses-
sions “perquè hem vist que 
en molts casos valia la pena 
fer dobles funcions, o fins i 
tot triples”, diu Ramon Fer-
rer, cap de Programació. 

Grans Concerts es referma 
com l’estrella de la tempo-
rada, “allò que posa Vic en 
el mapa cultural”, explica 
Lluís Vila d’Abadal, director 
de la Fundació L’Atlàntida. 
Un concert d’aquest cicle, 
protagonitzat per la sopra-
no Montserrat Caballé i la 
seva filla Montserrat Martí, 
obrirà la temporada el dia 
5 d’octubre. Però l’estrella 
indiscutible és la portuguesa 
Maria João Pires, considera-
da una de les millors pianis-
tes del món, que el dia 15 de 
desembre oferirà un concert 
al costat d’un altre músic de 
primera fila, el violoncel·lista 
Antonio Meneses. L’Orques-
tra i Cor del Liceu, que ja va 
actuar a Vic l’abril d’aquest 
any, repetirà actuació el dia 
1 de desembre, mentre que 
pels volts de Nadal, el 22 del 
mateix mes, arribarà a Vic 
el gospel dels nord-ameri-
cans The Jackson Singers. 
El 17 de febrer, passarà pels 
Grans Concerts l’Orquestra 
Nacional d’Andorra, amb el 
violinista Gerard Claret, i 
el 8 de març ho farà el jove 
i prometedor Quartet Ger-
hard. La temporada de Grans 
Concerts tancarà amb un 
altre nom indiscutible, el de 
Jordi Savall amb les Músi-
ques del temps i de l’instant. 
El cicle “és sostenible gràcies 
als espònsors”, diu Lluís Vila 
d’Abadal, en especial la Insti-
tució Puig-Porret de Vic. 

El musical Forever young, 
producció del Tricicle que va 
triomfar al Teatre Poliorama 
de Barcelona, arriba a Vic el 

Vic

J.V.

Minoria Absoluta, la pro-
ductora de Polònia i Crackò-
via, ha sumat esforços i 
talent amb Dagoll Dagom 
per produir La família IRre-
al, una sàtira dels Borbons 
que promet convertir-se en 
un dels espectacles estel-
lars de la temporada teatral 
2012-2013 a Catalunya. El 
muntatge, dirigit per Joan 
Lluís Bozzo i Joan Rufas, 
es podrà veure a Vic en 
preestrena abans de saltar 
a l’escenari del Victòria de 
Barcelona. Serà el dia 28 de 
novembre, en una preestre-
na que es farà a Vic “perquè 
és una ciutat oberta a noves 
propostes”, va dir dimarts 
Anna Rosa Cisquella, codi-
rectora de Dagoll Dagom. 

Toni Albà, Queco Novell, 

Mireia Portas, Agnès Bus-
quets, Anna Bertran, David 
Olivares, Xavier Serrano i 
Mònica Pérez donaran vida 
–igual que fan a la televi-
sió– a la família Borbó. “La 
monarquia és un tema que 
dóna per a molt, perquè fan 
un espectacle diari”, diu 

Cisquella. Per això, tot i que 
els assajos han començat, 
el guió que elaboren Jordi 
Ventura i el mateix Joan 
Lluís Bozzo està “en per-
manent canvi”. Conscient 
que l’obra pot provocar 
controvèrsia, Anna Rosa 

Cisquella diu que “ja està 
bé de reverència: en altres 
països s’ha fet sàtira de les 
monarquies”, i no descarta 
portar La família IRreal de 
gira per Espanya. 

La programació teatral 
de L’Atlàntida es comple-
ta amb Incendis, el gran 
èxit de la temporada a 
Barcelona, dirigida per Ori-
ol Broggi (23 de novembre) 
i amb Joan Pera recreant 
els monòlegs de Joan Capri 
(1 de novembre). L’espec-
tacularitat de Splenda, la 
nova creació del Mag Lari, 
mereix tres sessions entre 
el 10 i l’11 de novembre, 
mentre que la vigatana 
Marta Solé estrenarà el dia 
16 de novembre Límits, al 
capdavant de la Cia. L’Avia-
dor. La dansa té cabuda amb 
El trencanous, del Ballet 
David Campos.
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Produïda per Dagoll Dagom, es presenta abans que a Barcelona

L’equip del ‘Polònia’ estrenarà a 
Vic una sàtira de la família reial

D’esquerra a dreta, Anna Rosa Cisquella (Dagoll Dagom), Lluís Vila d’Abadal, Anna Erra i Ramon Ferrer

L’Atlàntida amplia el cicle de 
Grans Concerts però retalla 
programació per al 2012-2013

14 d’octubre. Pocs dies més 
tard, el 21 d’octubre, pujaran 
a l’escenari les Trifulkes de 
la katalana tribu, un musi-
cal familiar i militant amb 
text de Víctor Alexandre. 
Pel gener, està prevista la 
repetició de Joseph i l’incre-

ïble abric en Technicolor, la 
producció sorgida a Vic del 
programa educatiu “Fem 
un musical?”, estrenada 
amb ple total el passat mes 
d’abril. Albert Pla i Diego 
Cortés portaran a L’Atlàn-
tida el recorregut per les 

millors cançons del cantau-
tor sabadellenc, a Tenemos 
un problema (19 d’octubre), 
Quimi Portet presentarà el 
seu últim disc Oh my love (30 
de novembre) i finalment, 
Moncho cantarà els seus clàs-
sics boleros (4 de novembre). 

S’acaben els 
Dijous de Vuit 
a Nou i les 
gires d’òpera
Vic La necessitat d’ajus-
tar pressupostos ha pro-
vocat també la caiguda de 
la programació del cicle 
Dijous de 8 a 9, els con-
certs setmanals de petit 
format que “no han acon-
seguit consolidar un nom-
bre regular de públic”, 
diu Ramon Ferrer, i que 
L’Atlàntida es planteja 
recuperar “en un altre 
format” quan els núme-
ros ho permetin. També 
s’han deixat d’acollir les 
gires Òpera a Catalunya, 
dels Amics de l’Òpera 
de Sabadell, perquè “la 
demanda no justificava 
l’oferta, que era de tres 
concerts per temporada”.  

El patrocini de 
l’obra social 
de Laietana, 
una incògnita
Vic La Fundació Caixa 
Laietana és el patrocina-
dor principal de L’Atlàn-
tida des que es va inaugu-
rar el teatre. La situació 
actual de Caixa Laietana, 
que es va integrar a 
Bankia, fa preveure que la 
seva fundació quedi sense 
ingressos estables en un 
futur immediat i pugui 
destinar molts menys 
recursos a l’obra social. 
Aquest any ha mantingut 
la seva aportació a Vic, 
però la Fundació L’Atlàn-
tida està a l’expectativa 
del que pugui passar l’any 
que ve i de la nova legis-
lació sobre aquestes fun-
dacions. El contracte es 
renova per l’abril. 

El repte de 
mantenir les 
bones xifres 
d’ocupació
Vic L’Atlàntida tancarà 
la temporada –a falta del 
recompte definitiu– amb 
una ocupació que se 
situarà “entre el 75% i 
el 80% de mitjana en les 
dues sales grans,”, segons 
Lluís Vila d’Abadal. Per 
conservar aquests bons 
resultats, la temporada 
2012-2013 mantindrà els 
preus: “En un moment 
difícil, hem de donar faci-
litats”. Per això també es 
conserva el descompte en 
la compra d’entrades per 
internet. Aquest sistema 
és cada vegada més utilit-
zat i per això es reduirà 
l’horari de taquilles. Els 
abonaments i entrades 
per al públic en general es 
posen a la venda a partir 
de dimarts. 

‘Incendis’, el Mag 
Lari i Joan Pera 
fent de Joan Capri, 
en l’oferta teatral


