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‘La Traviata’ omple L’Atlàntida de Vic

Un brindis 
per la música

‘La Traviata’ de Giu-
seppe Verdi. Orquestra 
Simfònica del Vallès i 
Cor d’Amics de l’Òpera 
de Sabadell. L’Atlàntida, 
Vic. Diumenge, 5 de 
maig de 2013.

Vic

Montserrat Rius

El drama de La dame aux 
camélias, novel·la escrita per 
Alexandre Dumas fill, ser-
veix de base per al llibret de 
l’òpera La Traviata de Giu-
seppe Verdi, de qui enguany 
es compleixen 200 anys del 
seu naixement. Precisament 
aquest aniversari ha servit 
perquè els Amics de l’Òpera 
de Sabadell homenatgin el 
músic amb aquesta obra. 

Aquest diumenge a la 
tarda, a L’Atlàntida de Vic 
es va poder gaudir d’una 
representació que va satisfer 
amb escreix totes les expec-
tatives. Ple de gom a gom, 
l’ambient, festiu al principi, 

contagiat per la mateixa 
partitura i llibret, es va anar 
recollint i entrant en un 
domini íntim i personal tal 
com, també, feia l’obra. 

Si una òpera, en aquest 
cas, aconsegueix que l’estat 
anímic dels espectadors 
segueixi el ritme de la 
mateixa obra vol dir, entre 
altres coses, que l’actuació 
ha estat reeixida i que real-
ment ha valgut la pena ser-
hi. L’Orquestra Simfònica 
del Vallès, dirigida per un 
ferm, rigorós i precís Daniel 
Gil de Tejada, va fer la seva 
feina amb professionalitat 
tot lluint un excel·lent so. 
Quatre protagonistes té 
l’obra, la més important 
sens dubte i amb un paper 
no exempt de gran dificul-
tat és el de Violetta Valéry, 
encarnat en aquest cas per 
la soprano Dolors Lahuerta, 
esplèndida en el seu paper 
escènic amb una veu ferma, 
expressiva i potent, i amb un 
paper que es mostrava molt 
ben après. En segon terme 
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apareix Alfredo Germont, 
enamorat i enamorador de 
Violetta, un paper interpre-
tat pel tenor Antonio Iranzo 
amb bona tessitura vocal i 
seguretat escènica. El tercer 
protagonista el trobaríem en 
la figura del pare d’Alberto, 
en Giogio Germont, la perso-
na que separarà els amants. 
Aquesta figura, cabal sobre-
tot en el segon acte, la va 
interpretar el baríton Ismael 
Pons, que es va mostrar bri-
llant i sòlid. Per últim el cor, 
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omnipresent en aquest cas, 
amb moltes veus, formant 
un coixí vocal fantàstic. No 
ens volem oblidar de l’es-

cenografia, il·luminació i 
vestuari que amb art, rigor 
i bon gust saben bastir una 
obra d’excel·lència. 

Poemes amb accent 
menorquí, al Casino
Vic Guiem Soldevila va 
posar accent menorquí a 
poemes de diversos autors, 
entre ells Miquel Martí i 
Pol (Amor), en el concert 
que va oferir al Casino de 
Vic. Tocant ell mateix el 
piano i la guitarra i acom-
panyat al contrabaix per 
Lluís Gener i al violí per 
Violant Menorca, va inter-
pretar cançons que forma-
ran part del seu tercer disc. 
En l’actuació va destacar 
també la interpretació del 
poema Nura, terra de foc, 

un extens cant d’amor a 
la terra de Menorca escrit 
pel poeta Ponç Pons al qual 

Guiem Soldevila va posar 
música en el seu anterior 
treball discogràfic. 

La Palangana recorda 
Ovidi Montllor, a Vic
Vic Teatre La Palangana, 
de Vic, va recordar dime-
cres passat la figura d’Ovi-
di Montllor amb un recital 
poètic al pati del Centre 
Cívic Can Pau Raba. El reci-
tal va començar amb els 10 
actors que participaven al 
muntatge entrant al pati i 
col·locant una senyera i un 
retrat del cantautor alcoià, 
de qui van recordar can-
çons-poemes com Home-
natge a Teresa, A la vida, 
La fàbrica Paulac i La fera 
ferotge. L’espectacle es va 
acabar amb la lectura de La 

cançó del cansat, que és com 
una carta de presentació de 
l’Ovidi. Els espectadors van 

entrar a l’espectacle amb 
aportacions al Banc d’Ali-
ments de Vic.

Dolores Lahuerta, protagonista de l’òpera, al centre envoltada pel cor en el primer acte, durant el famós brindis 


